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Milí třeťáci, tento týden budeme pokračovat v 11. lekci. Určitě to zvládneme, ať už společně 

ve škole nebo doma a při on-line schůzkách.  

 1. Ofocený papír s kočkou a deštníkem si nalep nahoru na novou stranu do sešitu English.             

Pod obrázek si napiš tyto věty, které popisují, co je na obrázku a kde je kočka a deštník. 

There´s a cat, a table, an umbrella and a box. 

○ Where´s the cat? 

○ Kde je (ta) kočka? 

● The cat is on the table. 

● (ta) Kočka je na (tom) stole. 

○ Where is an umbrella? 

○ Kde je (ten) deštník? 

● The umbrella is in the box. 

● (ten) Deštník je v (té) krabici. 

Vysvětlivky (nepiš): Slova v závorce (ta, tom, ten, té) se v češtině většinou neříkají, proto 

jsem je napsala do závorky. V angličtině se pro všechna taková slova užívá slovo the. Jeho 

výslovnost nacvičíme společně. 

Dvě nové předložky – on – na a in – v,uvnitř si zapamatuj. 

2. P. S. 52/2 – V zadání je tučně vytištěna odpověď Yes, there is. nebo No, there isn´t. 

Dopiš si nad ně česky Ano, tam je.   Ne, tam není. Potom odpovídej za sebe podle pravdy na 

následující otázky. Ptají se tě na věci ve tvém pokoji.                                                                    

Překlad otázky 1: Je tam plakát ve tvém pokoji?  

3. P. S. 54/4 – Tento úkol je pouze kreslení. Procvičíš si v něm předložky on a in. Pracovní 

stůl se šuplíky a židlí bude anglicky desk. Jednoduchý stolek vpředu bude table. Podle 5 vět 

v rámečku postupně dokreslíš věci na správné místo. Zkus si větu přeložit sám, teprve 

potom se podívej na 2. stranu na řešení. 

4. Ti, kteří nebudou v pondělí ve škole, dostanou v pondělí odpoledne do schránky 

ofocený obrázkový slovníček, který si doplní a nalepí do sešitu Vocabulary. Obrázky si 

můžeš také vybarvit.                  
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3. P. S. 54/4 

Tam jsou čtyři knížky na (tom) stole. (stůl se šuplíky) 

Tam je pět cédéček v (té) krabici. 

Tam jsou dvě panenky na (té) posteli. 

Tam jsou tři pera na (tom) stole. (jednoduchý stůl) 

Tam je šest tužek na (tom) stole. (stůl se šuplíky) 

 

A jako vždy přikládám odkaz na Youtube. Procvičíte si otázku Where is …? Kde je…?, 

odpovědi a předložky in a on. Navíc se seznámíte i s předložkou under – pod. Určitě si 

nahrávku poslechněte celou, je tam i písnička. 

https://www.youtube.com/watch?v=fhe7vQjQBxM 
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