
7_anglický jazyk_5_Lekce 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 ve 4. třídě. Proto posílám i 

prezentaci na zopakování slovíček. 

Ale nejdřív úkol na zopakování nábytku, předložek a spojení There is/are. 

1. P. S. 50/1 – Doplň podle zadání. Dobře se dívej, CD jsou rozházené po celém pokoji. 

 

2. P. S. 77/C Her town – Opiš do sešitu Vocabulary na novou dvoustranu slovíčka.        

Jestli máš sešity ze 4. třídy a v 2 strany ofocených slovíček lekce 4 My town, zopakuj a 

procvič si znovu tato slovíčka a nemusíš si je opisovat. Tyto sešity zkontroluji. 

 

3. Uč. 56/1 – Poslechni si několikrát, jak se všech 15 budov a míst vyslovuje.           

Nahlas opakuj. Potom si zakryj slova a vyzkoušej se podle obrázků, jak si slovíčka 

pamatuješ. Až budeš umět všechna, můžeš jít na další poslech. 

 

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

 

4. Uč. 56/2 – Amy mluví o městě, kde žije. Poslechni si nejdřív celé vyprávění. 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 zopakuj. 

 

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

 

5. P. S. 46/1 – Procvič si psaní slovíček. 

 

6. P. S. 47/3 – Doplň předložky podle zadání. 

 

DOBROVOLNÝ ÚKOL PRO ŠIKULKY 

Možná ses nepustil do úkolu navíc v minulém týdnu a čekáš na další. Určitě ti bude bližší. 

Napiš několik vět o vašem domě a tvém pokoji tak, jako Amy v učebnici na str. 52 a 54. 

Nemusí to být tak dlouhé, stačí základní popis. Začínej věty There is a ... nebo There are … 

Když k tomu ještě nakreslíš jednoduchý plánek nebo nějaké oblíbené věci ze svého pokoje, 

bude to znamenat velké PLUS. 

 

 

 



7_anglický jazyk_5_řešení 

1. P. S. 50/1 

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. 

 

4. uč. 56/2 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.  

cv. 2b      1 False    2 True    3 True    4 False    5 False    6 False    7 True    8 False 

 

     5. P. S. 46/1 

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

5     a hospital        6   church                   7   bus stop         8   a station 

 

6. P. S. 47/3 

2   in front of 

3   between 

4   behind 

5   in front of 

6   between 

7   behind 

8   next to 

 

 


