
13_anglický jazyk_5_6D Oblečení 

Milí páťáci, tento týden nás čeká poslední lekce CLOTHES. Až se naučíte 
všechna slovíčka, dokážete popsat, jak lidé vypadají i jak jsou oblečení. A také 
se naučíte nakupovat, což se vám v budoucnu (až se bude zase cestovat) 
určitě sejde.  

 

Držím pěsti! Let´s go!  

1. PS str. 77 

- Napiš si do sešitu Vocabulary na novou dvoustranu nadpis 6D Clothes 

- Oblečení. Na levou stranu piš slovíčka, vpravo si slovíčka poctivě 
procvičuj, až je budeš všechna umět a pamatovat si je. 

- Slovíčka si rozděl na dvě poloviny, každou polovinu napiš jiný den.  
 

2. Učebnice str. 70, cv. 1 

- Poslechni si slovíčka, poslouchej jejich výslovnost a opakuj nahlas. 
Nahrávku si zastavuj a vracej podle potřeby. 

- https://www.youtube.com/watch?v=Oy0LXSXJJcQ 

 

3. PS str. 58, cv. 1 

- Doplň křížovku.       across [ǝ´kros] vodorovně    down [daun] dolů 

 

4. Zapiš si do sešitu English text v rámečku. 

DESCRIBING PEOPLE – OBLEČENÍ 

Oblečení trousers, shorts a jeans se používají vždy v množném čísle. Nepíšeme 
člen a/an. 

She´s wearing a green jumper, a blue skirt and black boots. 

He´s wearing a cap, a red T-shirt, brown shorts and trainers. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oy0LXSXJJcQ


5. Učebnice str. 74, cv. 4a 

- Do sešitu English napiš o každé osobě celkový popis (popis postavy, 

obličeje a oblečení). 
- Napiš ke každé postavě 3 věty. 

 

6. Učebnice str. 70, cv. 3a 

- Poslechni si nahrávku. 

- https://www.youtube.com/watch?v=wL71r4eAHec 

- Doplň podle ní rozhovor a přepiš ho do sešitu English. 

- Zapamatuj si! 

Pokud chceme koupit oblečení, jehož tvar je v jednotném čísle, 
ptáme se: How much is this …? Kolik stojí tento …? Např. shirt, skirt, 

jumper, coat, tie, hat, cap, … 

 

Pokud chceme koupit oblečení, jehož tvar je v množném čísle, ptáme 
se: How much are these …? Kolik stojí tyto …? Např. jeans, trousers, 

shoes, boots, shorts, … 

 

7. PS str. 59, cv. 3 

- Doplň podobné rozhovory. Řiď se výše uvedenými poučkami. 
 

8. PS str. 59, cv. 4 

- dobrovolný úkol pro šikulky 
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ŘEŠENÍ 

 

Učebnice str. 74, cv. 4a 

- Barvu oblečení můžeš uvádět nebo nemusíš. 
 

1. Mark 

Mark´s tall and slim. He´s got short dark/black hair, green eyes and 

a beard. He´s wearing a red T-shirt, jeans and trainers. 

 

2. Peter 

Peter´s quite short and he isn´t slim./Peter isn´t very tall and he´s 

quite fat. He´s got short fair/blond hair and blue eyes. He´s 

wearing a shirt, a tie, a jacket, trousers and shoes. 

 

3. Anna 

Anna´s short and slim. She´s got long brown hair and brown eyes. 

She´s wearing a purple cap, a purple T-shirt, a jacket, a blue skirt 

and shoes. 

 

Učebnice str. 70, cv. 3a 

1. How much is this jacket? 

It´s £ 35. 

2. How much are these shorts? 

They´re € 26. 

 

PS str. 59, cv. 3 

2   are these             They´re 

3   is this                    It´s 

4   are these             They´re 

5   is this                    It´s 

6   is this                    It´s 

 

 


