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Milí páťáci! Při našich on-line hodinách mě přesvědčujete o tom, že svědomitě plníte všechny 

zadávané úkoly. Díky tomu jsme společně zvládli učivo 5. lekce. Tento týden vás čeká už jen 

opakování a procvičování. Nepodceňujte to, snažte se úkoly plnit sami a teprve potom si je 

zkontrolujte podle řešení. Tak nejlépe poznáte, jak jste učivo pochopili.    

 

1. uč. 62/1 – Podívej se na obrázek a doplň správnou předložku. Přepiš do sešitu English. 

 

2. uč. 62/2b – Na mapě vpravo je spousta budov a míst ve městě. Napiš do sešitu English 

nejméně 6 vět použitím There´s, There isn´t, There are a šesti předložek z nabídky. 

 

3. uč. 62/3 - Tomuto poslechu se budeme věnovat na schůzce. Do úterý si ho několikrát 

pusť, vracej a zkus mu porozumět. Je to opakování přítomného času prostého (lekce 4). 

https://www.youtube.com/watch?v=gDR6kyVsoo4 

 

4. P. S. 51/5 – Utvoř otázky použitím slovesa Can. Najdi k nim odpovědi. 

5. P. S. str. 51, část I Can … Doplň údaje do mezer a sám si ověř, jak jsi zvládl 5. lekci. 

 

V učebnici na str. 60 – 61 je opět část CULTURE. Tentokrát si můžete přečíst, v jakých 

domech bydlí lidé ve Velké Británii a jaký původ mají názvy některých měst (61/1). Je to 

samozřejmě na vás, jestli se chcete dozvědět něco navíc. Úkol je dobrovolný. 

                                                                

A odkaz na písničky:   https://www.youtube.com/watch?v=IjnlkdZvYTE 

                                        https://www.youtube.com/watch?v=Kfzyc4m9jVk 

 

Tentokrát jsou na procvičování pokojů, budov ve městě a předložek.  
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1. uč. 62/1 

1   The chair is next to the sofa. 

2   The cat is under the chair. 

3   The school bag is between the sofa and the table. 

4   The lamp is next to the sofa. 

5   Charlie is behind the sofa. 

6   The sofa is opposite the TV. 

7   Charlie´s sister is on the sofa. 

2. uč. 62/2 

Možnosti vět: 

There´s a swimming pool behind the cinema. 

There´s a bank between the shop and the post office. 

There´s a hotel opposite the bank. 

There´s a dog in the park. 

There isn´t a church next to the cinema. 

There are people in front of the café. 

4. P. S. 51/5 

2 Can you play the violin?                                   f 

3 Can your mum play a computer game?        c 

4 Can a dog sing a song?                                     a 

5 Can Joey and Sarah ride bikes?                       e 

6 Can I carry this heavy (těžkou) bag?              d 

5. P. S. str. 51 – část I can … 

Rámeček 1: wardrobe, bed, lamp, chest of drawers 

Rámeček 2: can, can´t, Can you speak, I can 

Rámeček 3: school, next to, are two, is a park between 


