
8_anglický jazyk_5_Lekce 5C Její město 

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 krátkou odpověď. Opět 

to není nic nového pro ty, kteří dávali dobrý pozor v hodinách v 3. a 4. třídě. 

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

 

        Oznamovací věta:   There´s a museum. 

        Otázka:                      Is there a museum? 

        Krátká odpověď:     Yes, there is. 

                                          No, there isn´t. 

        Oznamovací věta:   There are four shops. 

        Otázka:                     Are there four shops? 

        Krátká odpověď.     Yes, there are. 

                                           No, there aren´t. 

 

2. Uč. 57/5 – Pokračuj v sešitě English. Zeptej se na budovy a místa na obrázcích a 

odpověz. Číslo 1 je modře jako příklad v učebnici. U dalších otázek už nemusíš psát        

in Amy´s town. č. 2  Are there three banks? U č. 7 použij tvar lots of shops. 

 

3. P. S. 46 - 47/2 – Piš otázky a odpovědi podle zadání. Kladně odpověz u č. 3, 4 a 6. 

 

4. P. S. 50/2 – Tvoř věty pomocí vazby There is/are, použij slova z nabídky. 

 

5. Uč. 57/6 – Poslech – Tento poslech budeme dělat společně na úterní schůzce. Měj 

připravenou učebnici, pomocný papír a něco na psaní. 

 

Ještě dobrovolný úkol pro šikulky.  

 

Přečti si v P. S. 50/3 popis města. Připrav si podobný popis některé části Nivnice. Tak, abys 

vyjmenoval všechny budovy a umístil je správně s použitím předložek. Můžeš se i zmínit o 

tom, kam rád chodíš. Velmi ocením, pokud to napíšeš a doplníš jednoduchým plánkem. 

A písnička na závěr k lekci 4B My day. https://www.youtube.com/watch?v=VlkJRzAwgd0 
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2. Uč. 57/5 

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?                No, there aren´t. 

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

 

3. P. S. 46 – 47/2 

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. 

 

4. P. S. 50/2 – Věty můžeš mít v jiném pořadí. 

2    There are desks in the classroom. 

3    There is a fridge in the kitchen. 

4     There are rooms in the house. 

5     There is a sofa in the living room. 

6     There is a toilet in the bathroom. 

7     There are trains at the station. 

8     There is a wardrobe in the bedroom. 


