
20.4., Aj, Glogarová, V.B, 24.4.2020
1.hodina
uč.53,cv 4a
Dívej se na obrázek pokoje Amy uč.52, cv.1. Utvoř věty o věcech , které jsou umístěny v pokoji 
podle vzoru – modrá věta.

2.hodina
Přelož tyto věty. Pozor – popisuješ , na kterém URČITÉM místě jsou tyto věci. Používej určitý člen 
THE před podst.jménem.
1.Kniha je za počítačem.
2.Mobilní telefon je na poličce.
3.Pero je v šuplíku.
4.CD je před počítačem.
5.Deštník je pod židlí.
6.Hodinky jsou vedle počítače.
7.Taška je naproti dveří.

3.hodina
PS 42, cv.2,3.

Úkol navíc, kdo chce procvičit přítomný čas prostý.
Napiš záporné oznamovací věty v přítomném čase prostém
1.I play tennis.
2.You listen to rock music.
3.Daisy watches DVDs.
4.I have dinner at 7 p.m. .
5.She reads books.

Zkoušení slovíček 5.lekce, která jste se učili v týdnu 14.4.-17.4.2020 přes WhatsApp.

V.B, AJ, řešení úkolů 14.4.- 17.4.2020
1.hodina
1.úkol 
a bed – postel
a table – stůl
a desk – pracovní stůl
a lamp – lampa
a chair – židle
a poster – plakát
a chest of drawers – prádelník
a drawer – zásuvka, šuplík
a box – krabice
a bedside table – noční stolek
2.úkol
a mirror – zrcadlo
a rug – kobereček
a carpet – koberec(přes celou místnost)
a wardrobe – šatní skříň



a bookshelf – polička na knihy
a cooker – vařič, sporák
a curtain – záclona
a fridge – lednička
a sink – dřez na nádobí
a washbasin – umyvadlo
3.úkol
PS 42, cv.1
1.a wardrobe                    5. a rug
2.a mirror                         6.a chair
3.a lamp                           7.a table
4.a bed                             8. a chest of drawers
2.hodina
3.úkol
Uč.52, cv.2b
1.The CD player is on the table.
2.The spider is under the bookshelf.
3.Edward is on the bed.
4.úkol
Uč. 52,cv.3b  Ve větách používáme jméno medvídka – Edward – nebo he – i když je to hračka, ale 
je to mazlíček, kterého jsme pojmenovali.
1.Edward is under the bed.
2.He is in front of the chest of drawers.
3.He is in the wardrobe.
4.He is behind the radio(CD player).
5.He is between the books. Nebo He is on the bookshelf.
6.He is next to the mobile.
7.He is opposite the radio.

Úkol navíc : Lucy : DOES your brother live in London?   Tom : No, he DOEN´T. He LIVES in 
Manchester.     Lucy : Do your sisters PLAY the guitar ?     Tom : Yes, they DO. And my brother 
PLAYS the guitar.


