
ANGLICKÝ JAZYK  5. A 

7_anglický jazyk_5_5C Její město 

Milí páťáci, Amy vás seznámila se svým pokojíčkem, domem a v další lekci 
vám chce přiblížit město, ve kterém žije. Tato lekce navazuje na lekci My town, 

kterou jsme brali ve 4. třídě. Proto posílám i prezentaci na zopakování 
slovíček. Pojďte na to! Držím pěsti! 

1. PS str. 50, cv. 1 

- Doplň podle zadání. Dobře se dívej, CD jsou rozházená po celém pokoji. 
- Toto cvičení je na zopakování slovní zásoby k vybavení pokoje, 

předložek a vazby There is / There are. 

 

2. PS str. 77, 5C Her town 

- Na novou dvoustranu v sešitě Vocabulary si napiš nadpis Her town – Její 

město. 

- Potom vlevo opiš slovíčka z PS a vpravo si je procvičuj obvyklým 

způsobem. 

  

3. Učebnice str. 56, cv. 1 – poslech 

- Poslechni si několikrát, jak se všechny budovy a místa vyslovují. Nahlas 

opakuj.   

https://www.youtube.com/watch?v=rZheldZR4Js  

- Zakryj si slova pod obrázky a vyzkoušej se, jak si je pamatuješ. Podařilo se 
ti říct správně všech patnáct slov? Výborně! Jsi šikulka! A teď můžeš jít 
na další poslech. 

 

4. Učebnice str. 56, cv. 2ab 

- Amy mluví o městě, kde žije. Poslechni si nejdříve celé vyprávění. 
https://www.youtube.com/watch?v=m4qdNTf-dFg 

- Podruhé si ho podle potřeby zastavuj a vracej tak, abys mohl o větách 
v úkolu 2b rozhodnout, zda je to pravda = true nebo lež = false. 

- Při dalším poslechu každou větu opakuj nahlas. 

 

5. PS str. 46, cv. 1 – Procvič si psaní slovíček. 
6. PS str. 47, cv. 3 – Doplň předložky podle zadání. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rZheldZR4Js
https://www.youtube.com/watch?v=m4qdNTf-dFg


ŘEŠENÍ 

PS str. 50, cv. 1  

2   There is a CD behind the chair. 

3   There is a CD between the chair and the bed. 

4   There are two CDs in front of the lamp. 

5   There are two CDs next to the book. 

6   There is a CD in the chest of drawers. 

7   There are two CDs on the armchair. 

Učebnice str. 56, cv. 2 – přepis poslechu 

I live in Witney. It´s near (blízko) Oxford. It isn´t a very big town. There 

are about (asi) 40 shops in the town and there are two supermarkets. 

There are three banks and a post office, too. Oh, and of course 

(samozřejmě) a police station. My house is in Church Lane. There´s a 
church at the end of the road and behind it there is a farm museum. 

There isn´t a cinema in Witney, but there are four in Oxford. There´s also 

a new sports centre. It´s great. There are four courts for badminton and 

two volleyball courts. I go swimming there too. It´s my favourite place. 

My favourite café is Huffkins. It´s in the High Street.  

Učebnice str. 56, cv. 2b 

            1 false   2 true   3 true   4 false   5 false   6 false   7 true   8 false 

PS str. 46, cv. 1 

             1 a cinema          2 a post office          3 a café            4 a bank 

             5 a hospital         6 church                    7 bus stop       8 a station 

PS str. 47, cv. 3 

             2  in front of 

             3  between 

             4  behind 

             5  in front of 

             6  between 

             7  behind 

             8  next to 


