
Anglický jazyk – 5. ročník – Ladislava Kobzová 

27. 4. – 30. 4. 2020 

On-line výuka:  ÚTERÝ 13:00    ČTVRTEK 10:00 

- Učit se slovíčka Unit 5C 

- pracovní sešit – strana 44 – ti, co se účastní on-line výuky, neposílají. Kontrola proběhne 

v rámci on-line výuky.  

a) cviční č. 1 – pod obrázkem je nabídka slov, které doplníš jak do horního obrázku, tak i do 

cvičení č. 1b.  

b) cvičení č. 2 – Kde jsou tyto věci? Napiš věty, tzn. v zadání jednotlivých vět  jsou napsaná 

slovesa, činnosti, které se provádějí v různých místnostech domu či bytu. Tvým úkolem je 

napsat, kde snídáš, kde si čteš knihy, kde si čistíš zuby, atd… 

- DO SEŠITU – nalepit či přepsat VAZBA THERE IS / THERE ARE  

Vazba there is / there are 

- Vazbu there is / there are použijeme, chceme-li vyjádřit, že někde něco je, někde se 

něco nachází. 

- V tomto případě slovo there do jisté míry ztrácí svůj samostatný význam a do češtiny 

ho nepřekládáme. Vazba there is / there are je vždy na začátku věty, samotné určení 

místa, tedy kde se vlastně daná věc nachází, pak umístíme na konec věty. 

There is a fly in my soup.  V mé polévce je moucha. 

There are books on a table.  Knížky jsou na stole.  

There is a forest behind our house. Za naším domem je les. 

There are a lot of museums in London. V Londýně je mnoho muzeí. 

 

Tvoření: 

There is a pencil on the table. There are pencils on the table. 

There isn´t a pencil on the table. There aren´t pencils on the table. 

Is there a pencil on the table? Are there any pencils on the table? 

Yes, there is. /No, there isn´t. Yes, there are. /No, there aren´t. 
 



- Pracovní sešit: strana 45/ cvičení 3 – poslat ke kotrole. Ti, co budou on-line, 

NEPOSÍLAJÍ.  

 

Procvičování vazby na internetu:  

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there1.htm 

 

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/20.there/there1.htm

