
5.C – nápověda pro práci v pracovním sešitě 

PS 44/1- napiš, co je na obrázku, využij slovní zásobu 5B 

- Čísla 8-18- nábytek a věci 

PS 45/2 

There is / there are 

 

- Pro popis obrázku používáme vazbu there is pro jednotné číslo a 

there are pro množné číslo 

- Nejprve je vazba there is / there are, pak osoba nebo věc, která 

se tam nachází, potom místo, kde se věc nebo osoba nachází 

- v tomto cvičení pouze doplňuješ there is v j.č. a there are 

v mn.č. 

PS 45 /3 

- doplň is nebo isn´t v záporu pro jednotné číslo a are nebo aren´t 

pro množné číslo 

PS 45/4 

- tvoř věty, tvar slovesa neměníš, na konci věty napiš název 

místnosti, kde např. sleduješ televizi nebo večeříš atd.  

- např. I have diner in the kitchen. 

PS 46/1 

PS 47/2  

- v otázce je pořadí slov obráceně, takže použij is there pro j.č. a 

Are there pro mn.č. 

- např. Is there a park? 

- Odpovídej podle obrázku: Yes, there is. 

-                                                 No, there isn´t. 

-                                                 Yes, there are.  

-                                                  No, there aren´t. 



- PS 47/3 

- Použij předložky : in front of = před 

-                                  Behind= za 

-                                  Between= mezi 

-                                  Opposite= naproti 

-                                   Next to = vedle 

- PS 48/ 1 

- Tvoříš věty se slovesem CAN = MOCI, UMĚT  a slovesem 

v záporu CAN´T = NEUMĚT 

- Např. Oni neumí hrát tenis. They can´t play tennis. 

- James umí kreslit. James can draw. 

- Sloveso CAN / CAN´T nemění svůj tvar, ve všech osobách je 

stejné 

- Otázka se tvoří změnou slovosledu např. Can Jessica and Alan 

play tennis? 

- Otázky budeš tvořit ve cvičení PS 48/2, 49/3 

PS 49/ 4  

- Tvoř věty o sobě se slovesem Can , kladné nebo záporné 

- Např. I can speak English. I can´t play the violin. 

Zde tedy máte instrukce, jak vypracovat zadaná cvičení. Vše 

vypracujte do 17.6. 

Kdo nechodí do školy , vše vyfotí a pošle na gmail.  

Ostatním to zkontroluji přímo v pracovním sešitě. 

                                       Mějte se hezky. 

                                        Radana Halvátová 

-                                                  


