
 

Aj 5.ročník – Korešová 

Práce a odkazy na týden od 11.5. do 15.5. 2020 

 

Práce v učebnici: str. 56 – poslechni si nová slovíčka, zkus nahlas opakovat a pak zapiš do slovníčku. 

Podle obrázků zapiš i český význam slov. /Page 56, Excercise 1a / 

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Tvůj projekt: napiš do sešitu svou adresu, nezapomeň , že se zapisuje trochu jinak než v češtině. Pak 

3 větami zapiš, které z uvedených míst na obrázcích cvič.1 je v blízkosti tvého bydliště. Můžeš připojit 

i malý nákres. 

K procvičení nových slovíček zkus toto video a zapiš do slovníčku místa, která nejsou v učebnici: 

https://www.youtube.com/watch?v=EfD2k9beP-4 

Opakování: i při popisu místa, tak jako při popisu domu či bytu, se používá vazba There is…, There 

are….Poslechni si dobře písničku a zkus si zahrát hru, která prověří, jak dobrou máš paměť: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/animal-house   / hra je hned pod písničkou/ - napiš, 

jaké jsi měl skóre. 

V následující tabulce doplň chybějící sloveso is, are :  výsledky nezapisuj celými větami, stačí číslo 

věty a sloveso, které jsi doplnil. Pak zkus věty přeložit. Zapisovat není nutné. 

1.There _____ a tree in the garden. 

2.There _____ two chairs in the living room. 

3.There _____ a lot of sandwiches on the table. 

4.There _____ a yellow cupboard in the kitchen. 

5.There _____ twelve children in the classroom. 

6.There _____ a big sofa in the living room. 

7.There _____ ten desks in our classroom. 

 
Práce v pracovním sešitě: str. 46 cvič. 1 : slovíčka, která jsi zapsal do slovníčku zopakuj tím, že je 

zapíšeš pod obrázky.  

Pro popis míst ve městě, na ulici , na venkově atd. je potřeba znát dobře předložky místa. Již jsme se 

učili, ale hodí se si je zopakovat. Tahle hra osvěží paměť:  

https://www.englishexercises.org/makeagame/viewgame.asp?id=4601     / opět zapiš skóre/ 

Práce v pracovním sešitě : str. 46 cvič. 3 : pokud si hru dobře zvládl, není velký problém doplnit 

chybějící předložky.  

 

Hodně úspěchů !  Těším se na vaše odpovědi ! 
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