
14.4.2020, AJ, V.B. Glogarová, 17.4.2020 

Posílejte úkoly do 17.4., abych je stačila opravit a poslat připomínky. 

Pro koho je lepší, abych mu posílala úkoly do vašeho emailu, napište mi. Pro některé z Vás je to 

jednodušší a přehlednější.  

Příští týden se zkusíme spojit přes Whats App, zkoušela bych slovíčka 5.lekce, které dostáváte 

k procvičení.  Ještě se domluvíme na čase. Mějte se fajn a na brzkou shledanou. 

 

5.lekce – nové učivo – 1.hodina 

slovní zásoba nábytek, bydlení – opakování slovní zásoby-10 slov, nová slovní zásoba – 10 slov 

1.úkol – opakování slovní zásoby – přečti si slovíčka, napiš a přelož je bez pomůcky. Až si slovíčka 

napíšeš, zkontroluj si je podle slovníku – 5.lekce, sekce A,B – slovník máš v pořadači nebo v 

pracovním sešitě str.76. Slovíčka, která budou špatně nebo je neumíš, si označ a vrať se k nim 

druhý den. 

1.a bed 

2.a table 

3.a desk 

4.a lamp 

5.a chair 

6.a poster 

7.a drawer 

8.a chest of drawers 

9.a box 

10.a bedside table 

 

2.úkol – nová slovní zásoba, procvičuj s učebnicí str.52 nebo se slovníkem – 5.lekce., slovíčka si 

napiš, přelož a nauč se je 

1.a mirror 

2.a rug 

3.a carpet 

4.a wardrobe 

5.a bookshelf 

6.a cooker 

7.a curtain 

8.a fridge 

9.a sink 

10.a washbasin 

 

3.úkol 

procvičování – CD Vocabulary - Unit 5. 

 

4.úkol 

PS str. 42,cv.1 

 

Ke kontrole : úkol 1, 2 , 4. 

 

2.hodina – předložky místní 

1.úkol : Zopakuj si předložky místní, pomůcku máš v pořadači(jablíčka), nebo ve Slovníku 5.lekce 

Places, nebo učebnice str.52, cv. 3a 

Opakování : přečti a přelož si pamětně předložky místní – IN, ON, UNDER, OPPOSITE, NEXT 

TO, BETWEEN, BEHIND. 

Nová předložka je IN FRONT OF – před něčím 

 



2.úkol 

CD v pracovním sešitě – Unit 5 – grammar – prepositions of place 

 

3.úkol 

Uč. str.52, cv.2a   přečti si, přelož-pamětně 

 

4.úkol 

Učebnice str.52, cv.2b – Najdi věci v obrázku na str. 52, cv.1 

a odpověz na otázky : 

1.Where is the CD player? 

2.Where is the spider? 

3.Where is Edward? 

 

5.úkol 

Učebnice 52, cv.3b 

Podívej se na obrázky 1-7 a napiš odpovědi na otázku Where is Edward? 

 

Ke kontrole: Učebnice str.52, cv.2b 

                     Učebnice str.52, cv.3b 

 

Úkol navíc, kdo chce a zvládne: 

doplň rozhovor správnými slovy : do, does, doesn´t, lives, play, plays 

Lucy : _______ your brother live in London? 

Tom : No, he ______ . He ___________ in Manchester. 

Lucy : Do your sisters ___________ the guitar? 

Tom : Yes, they _______ . And my brother __________ the guitar. 

 

 

Procvičování výslovnosti : www.learningchocolate.com – furniture 

                                                                                          - prepositions of place 

  

 

 

 

http://www.learningchocolate.com/

