
Anglický jazyk – skupina Vohrnová  kontakt: vohrnova@zszbuch.cz  

Hello, boys and girls ! How are you ? 

Jak se vám dařilo se slovíčky a s have got ? Někteří z vás mi poslali moc pěkně vypracované úkoly o svém 
mazlíčkovi, děkuji. A naučil se někdo z vás jarní písničku ? Klidně mi napište ☺ 

Tentokrát je plán učiva na 3 týdny, tak jsem vám ho rozdělila po týdnech.  
Přikládám také přehled nových slovíček. 
See you ! 

 

Týden od 4.-8. května 

1) Pracovní sešit -strana 27 - procvič si tvoření otázek se slovesem HAVE GOT  
 

▪ cv.3 –k otázkám doplň písmenko správné odpovědi. Dávej pozor, o kom se mluví. 
▪ cv.4 – Utvoř ze zadaných slov otázky podle vzoru. Pak na ně odpověz – podle sebe. 

▪ cv.5 – udělej v případě, že máš možnost pustit si CD vložené v pracovním sešitu (lepší je to na 
počítači. Stopa 3c Ex 5a) . Poslouchej povídání o rodině Jacksonových. Zakroužkuj, kdo má a 
nemá zvířátko a doplň jaké. V části b) přepiš informace do vět podle vzoru – s použitím slovesa 
HAVE GOT) 

▪ strana 30/cv.3 – udělej pouze v případě, že jsi nemohl/a udělat cvičení 27/5. Přečti si text, 
přelož si ho (nejlépe nahlas) a odpověz na otázky o mazlíčcích. 

2) Napiš si slovíčka na téma My room (můj pokoj) a nauč se je vyslovovat – učebnice str.52 

▪  prohlédni si obrázek pokoje a zkus uhodnout, co napsaná slovíčka znamenají.  
▪ Pak se podívej do přehledu slovíček, který přikládám a vypracuj ho (nebo přepiš do sešitu). 
▪ Cv.3 - Do nových slovíček patří i předložky. Jsou to slova, která určují nějakou polohu. Pracuj 

s přehledem nebo piš do sešitu – překresli si obrázky podle učebnice k jednotlivým předložkám. 
▪ Výslovnost slovíček zhruba píšu v přehledu, ale lepší je to slyšet na vlastní uši. Jestli můžeš, 

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

Pak klikni na Page 52, Exercise 1 (věci v pokoji – ukazuj si v obrázku na str.52) a na Page 52, exercise 3a 

(předložky). Poslouchej a opakuj. 

3) Procvičuj slovíčka 

▪ Jak se slovíčka učit ? Můžeš použít ověřené způsoby – psaní, pexeso… Ale jestli ti to rodiče 
dovolí, úplně nejlepší je vzít takové ty malé lepící papírky, napsat na ně anglicky názvy věcí 
v tvém pokoji a nalepit přímo na věci  Určitě dokážeš pojmenovat i další věci – třeba počítač, 
televizi…zkus to ! Slovíčka tak budeš mít přímo před očima a naučíš se je raz dva. 

▪ Úkol do sešitu – napiš, co máš v pokoji: I have got a bed, a desk, a lamp, two chairs,…in my room. 
Schválně, kolik toho dokážeš pojmenovat ? Pokud více než 15 věcí, je to skvělé. Tento úkol mi klidně 

pošli, aby ses pochlubil/a ! 
▪ DOBROVOLNÉ -Když zrovna nemáš chuť psát, můžeš se podívat na písničku:  

https://www.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw (nebo na YouTube napiš My room vocabulary 
song). Nebo můžeš sledovat videa, na kterých tě Hurvínek naučí, co sám umí z angličtiny:  

https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem - pro nás se teď hodí hlavně díl My bedroom  

mailto:vohrnova@zszbuch.cz
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs
https://www.youtube.com/watch?v=tFBCeOYZFjw
https://decko.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem


Týden od 11.-15.května 

Už ovládáš slovíčka z pokoje a předložky ? Tak si to procvič ! 

1) Učebnice 

▪ Str.52 /cv.2 – přečti si (nejlépe nahlas), co píše Amy o své pokoji. Ukazuj si v obrázku nahoře, o čem 
mluví. Text si přelož (stačí ústně). 

▪ str.53/cv.b (obrázky s medvědem) – Říkej, kde je Edward. Použij věty podle vzoru: He is …. 
▪ str.53/cv.4a  - podívej se znovu na obrázek Amyina pokoje. Do sešitu piš věty o tom, kde jsou dané 

věci. Použij větu s is – například Edward is on the bed. (U první věty je použito are, protože časopisů 
je víc.) 

▪ Šlo ti to dobře ? Zkus část b- Tvoř otázky a odpovědi podle toho, co jsi napsal/a do sešitu (teď stačí 
jen ústně). 

Jak na otázku Where is/ Where are…? 

Pokud se ptáme na jednu věc, použijeme otázku Where is…(Kde je…?) Pokud se ptáme na více věcí, 
použijeme otázku Where are…? (Kde jsou…?) 

 Where is the book ? (Kde je kniha ?)  The book is on the table. (Kniha je na stole.) 

     Where are the pencils ? (Kde jsou tužky ?)  The pencils are under the bed. (Tužky jsou pod postelí.) 
 

2) Pracovní sešit 

▪ str.42 /cv.1 –Pracuj s obrázkem pokoje. K číslům napiš správné slovo z nabídky. 
▪ Str.42/cv.2 – Najdi sedm věcí, které můžou být v pokoji. 

▪ Str.42/cv.4 – potřebuješ CD z pracovního sešitu (stopa 5a Ex 4). Poslouchej a nakresli medvídka na 
správná místa. Pokud nemáš možnost si CD pustit, pracuj podle těchto vět: 

1 Teddy is in front of the bookshelf. (hotovo) 

2 Teddy is between the chairs. 

3 Teddy is on the desk. 

4 Teddy is behind the bed. 

5 Teddy is under the wardrobe. 

6 Teddy is next to the mirror. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Týden od 18.-22.května 

 

1) Procvičuj slovíčka: 

   Pracovní sešit: 

▪ Str.43/cv.5 – Podívej se na obrázek a rozhodni, jestli je věta pravdivá. Pokud není, napiš ji správně. 
▪ Str.43/cv.6 – Znovu pracuj s horním obrázkem a doplň do vět správné předložky. 
▪ Str.43/cv.7 –- DOBROVOLNÉ. Jsi chytrá hlava?  Přečti si nápovědy a vylušti hádanku – kdo bydlí ve 

kterém domě ? 

 

2) On-line kvíz 

▪ Vyzkoušej si v on-line kvízu, jak jsi na tom se slovesem HAVE GOT. Použij tento odkaz: 
https://forms.gle/oBgLek6HWemYpzXm8  

▪  Kvíz vyplň a klikni na odeslat. 
 

3) úkol k odevzdání – My room 

▪ Nakresli a popiš mi svůj pokoj.  
▪ Můžeš zvolit dva způsoby: 

o pokoj nakresli a do obrázku napiš anglicky názvy věcí v něm 

o pokoj nakresli a pod něj napiš anglicky ve větách, jak vypadá (můžeš použít věty jako I have 

got a big bed in my room. There is a blue pillow on my bed. I have got new lamp next to 

the bed.– Mám v pokoji velkou postel. Na posteli je modrý polštář. Vedle postele mám novu 
lampu.) 

 Je jedno, který způsob si vybereš. Záleží na tobě, na co si troufáš ☺  Každopádně mi svou práci vyfoť 

  a pošli, nebo ji odevzdáš po návratu do školy. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://forms.gle/oBgLek6HWemYpzXm8


PŘEHLED SLOVÍČEK – My room (Můj pokoj), předložky 

Znovu si přepiš slovíčka anglicky. Pokud si list nemůžeš vytisknout, přepiš slovíčka anglicky a česky do sešitu. 

licky ovu anglicky výslovnost česky 

mirror mirr) rcadlo 

ardrobe (wórdroub) šatník, skříň na oblečení 

est of drawers (čest of drówes) komoda, skříňka se zásuvkami 

esk pracovní stůl, školní lavice 

air (čér) židle 

et (kchárpit) erec 

lamp lampa 

side table edsajd tejbl) noční stolek 

 rag) rohožka, kobereček 

ster ustr) plakát 

kshelf (bukšelf) lice na knihy 

 stel 

 

 

Něco navíc 

Určitě znáš i spoustu dalších slovíček pro věci, které máš v pokoji. Zkus k českým slovíčkům vybrat vhodné 
anglické výrazy z nabídky: (slovíčka z tohoto cvičení se nemusíš učit) 

 

Nabídka: picture, television, sofa, toys, pillow, armchair, computer, plant, curtains, box 

 

Křeslo ……………………………………………….  počítač ………………………………………………………………. 

Pohovka, gauč ………………………………….  obrázek  ……………………………………………………………. 

Televize ……………………………………………  hračky ………………………………………………………………. 

Rostlina …………………………………………….  závěsy, záclony …………………………………………………. 

Krabice ……………………………………………..  polštář ………………………………………………………………. 

Napadne tě ještě něco ?    ………………………………………………………………………………………………………… 

 



 

Předložky 

- pracuj s učebnicí na straně 52. Dokresli k předložkám obrázky podle učebnice. Pokud pracuješ do 
sešitu, opiš předložku česky a anglicky a dokresli obrázek. 

in v on na 

  

under (andr) pod next to (next tu) vedle 

  

in front of (in frant of) před behind (bihajnd) za 

  

opposite (opazit) proti, 

naproti 

between (bitwín) mezi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


