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Milí páťáci, nyní už máte potřebnou slovní zásobu k 5. lekci a umíte tvořit 
oznamovací věty pomocí vazby There is/are. Úkolem tohoto týdne je vytvořit 
otázku a zkrácenou odpověď. Není to nic nového, už jsme to dělali spolu ve 
škole. Kdo dával v hodinách dobrý pozor, bude to pro něho hračka.  

Pojďte na to! Držím pěsti! 

1. Přepiš si do sešitu English následující tabulku. Barevně si vyznač there a 

is/are/´s/isn´t/aren´t. 

 

 

Vazba There is/are 

jednotné číslo 

Oznamovací věta:          There is a museum. (There´s a museum.) 

Otázka:                             Is there a museum? 

Krátká odpověď:            Yes, there is.          X          No, there isn´t. 

 

množné číslo 

Oznamovací věta:            There are four shops. 

Otázka:                               Are there four shops? 

Krátká odpověď:              Yes, there are.      X         No, there aren´t.    

                                      

 

2. Učebnice str. 57, cv. 5 

- Toto cvičení vypracuj písemně do sešitu English. 

- Zeptej se na budovy a místa na obrázcích a zkráceně odpověz. 

- Číslo 1 je modře jako příklad v učebnici. Opiš ho do sešitu. 
- U ostatních čísel 2 – 8 dávej pozor na jednotné a množné číslo. Pracuj 

podle vzorové tabulky nahoře. Ve větách můžeš na konci vynechat in 

Amy´s town. 

- Pozor! U č. 7 místo a lot of shops použij lots of shops (množné číslo).  

 

3. PS str. 46 - 47, cv. 2 

- Piš otázky a odpovědi podle zadání a vzoru. 

- Kladně odpověz u č. 3, 4 a 6, u ostatních odpověz záporně.  

 



4. PS str. 50, cv. 3  

- Přečti si pozorně text a popiš místa ve městě. 
 

A na závěr písnička My day pro dobrou náladu: 

https://www.youtube.com/watch?v=VlkJRzAwgd0  

 

ŘEŠENÍ 

Učebnice str. 57, cv. 5 

2   Are there three banks?                        Yes, there are. 

3   Is there a station?                                 No, there isn´t. 

4   Are there two supermarkets?             Yes, there are. 

5   Is there a swimming pool?                   Yes, there is. 

6   Is there a bus station?                          No, there isn´t. 

7   Are there lots of shops?                       Yes, there are. 

8   Is there a cinema?                                 No, there isn´t. 

 

PS str. 46 – 47, cv. 2  

           3   Is there a park?                                       Yes, there is. 

           4   Is there a church?                                   Yes, there is. 

           5   Is there a swimming pool?                    No, there isn´t. 

           6   Are there two bus stops?                      Yes, there are. 

           7   Are there two sports shops?                 No, there aren´t. 

 

PS str. 50, cv. 3 

1. park                                        7.  museum 

2. church                                    8.  school 

3. post office                             9.  sports centre 

4. shops                                     10. supermarket 

5. bus stop                                11. hotel 

6. library                                    12. station 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VlkJRzAwgd0

