
Úkoly z Aj – 5. ročník - 14. 4.  

Dobrý den, vážení rodiče, 

good morning children, 

protože se páťáci ve škole projevili skvělí, co se týká poslechů a jejich doplňování, dnes si jeden 

takový- určitě pro Vás primitivní- zkusíte. Vzpomeňte si na vše, co se týká domu a jeho vybavení, 

místností,… a na odkaze níže si pusťte nahrávku: s. 54/ 1. Dnes pro práci nebudete potřebovat 

učebnici. 

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

Text si otevřete v příloze- buď ve wordu (přílohu si nejprve stáhněte a po otevření klikněte nahoře 

na tlačítko povolit úpravy, slova prosím dopisujte velkými tiskacími písmeny, pak práci uložte a 

pošlete emailem opět jako přílohu. Nebo v pdf- doplněná  slova ale musíte napsat do emailu (na 

řádek jedno za druhým) a pak mi je poslat. 

Pokud je pro Vás snadnější a máte podmínky, můžete si přílohu vytisknout, doplnit dle poslechu, 

vyfotit a poslat mi emailem.  

Abyste podobnou práci (s posíláním) nemuseli dělat i zítra, pusťte si i druhý poslech a všech 12 slov 

napište: s. 54/2b 

HAVE A NICE DAY  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

 

s. 54/ 1: 
This is our ____________  . Upstairs there are ________ bedrooms. My bedroom, my sister 
Warmer´s bedroom and our parent´s. There is a bathroom upstairs _________  . 
Downstairs there is a hall, a living room, a dining room and a ______________ . There isn ´t a cellar 
under my house. 
The dining room is _________  to the kitchen. 
There is also a toilet __________  the stairs. 
In this picture I am in the  living room, Warmer si in ________   bedroom and our parents are in the 
kitchen. 
_______   dog Jack is in the hall. 
Outside ____________   is a garden and we have got a  garage for our car too. 
 

Tato slovíčka si opiš do sešitu English. Pokud se v textu vyskytla další neznámá slovíčka, najdi si je  

v PS na s. 76 ( Our house) a také si je opiš: 

there is = there ´s = tam je 
there are = tam jsou 
outside / outsaid/ = venku 
cellar / sel (r)/ = sklep 
too / tu:/= také 
upstairs /apste( r)s/= v patře 
downstairs= v přízemí 
 
 

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


s. 54/2b 
1. upstairs- v patře 

2. bedroom 

3. bathroom 

4. downstairs- v přízemí 

5. kitchen 

6. dining room 

7. hall 

8. stairs- schody 

9. toilet 

10. living room 

11. garage  

12. garden 

Text poslechu s. 54/1 

This is our house. Upstairs there are 3 bedrooms. My bedroom, my sister Warmer´s bedroom and 
our parent´s. There is a bathroom upstairs too. 
Downstairs there is a hall, a living room, a dining room and a kitchen. There isn ´t a cellar under my 
house. 
The dining room is next to the kitchen. 
There is also a toilet under the stairs. 
In this picture I am in the  living room, Warmer si in her bedroom and our parents are in the kitchen. 
Our dog Jack is in the hall. 
Outside there is a garden and we have got a  garage for our car too. 
 

 

Úkoly z Aj – 5. ročník - 15. 4.  

Dobrý den všem, 

dnes si otevřete učebnici na s. 55/6a, prohlédněte si obrázky vybavení domu- většinu z nich už znáte. 

Tato slovíčka- v přeházeném pořadí- si poslechněte na tomto odkaze. Poslechněte si, které slovíčko 

v poslechu chybí a které je tam navíc: 

  s. 55/ 6a:   https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Celý poslech přikládám v příloze. 

V PS na s. 76 a 77 si opište slovíčka Our house do sešitu English- pokud jste již včera některá psali, ta, 
pokud je už znáte, opisovat nemusíte. 
uč. s. 54/4 – Doplň si a opiš celou tabulku. Řešení si zkontrolujte v příloze. A za správné řešení se 
nezapomeňte pochválit. 

HAVE A NICE DAY  

S pozdravem Drahomíra Soldánová 

Řešení: Poslech- Project 55/6a:  
1. an armchair 

2. curtains 

3. a sofa 

4. a light 

5. a fridge 

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


6. a cooker 

7. a cupboard 

8. a sink 

9. a shower 

10. a washbasin 

11. a toilet 

12. a bath         Předpokládám, že jste poznali, že v poslechu je navíc washbasin a nebyl tam table. 

 
uč. s. 54/4: 
There is a bathroom upstairs. 
There are three bedrooms. 
There is a cellar. 
There aren ´t two bathrooms. 
 

Úkoly z Aj – 5. ročník - 17. 4.  

Dobrý den všem, 

i když na první pohled vypadá, že je úkolů mnoho, předpokládám, že Vám zaberou max 25 minut. 
Na tomto odkaze si udělejte téměř uprostřed strany 4 cvičení:  
Exercise= cvičení 1-  Části domu 
Cvičení 1- Předložky místa 
Cvičení 2 – There is – there are 
Cvičení 2- Furniture / f: nyč ( r) /= nábytek 
https://elt.oup.com/student/project/level1/?fq=Unit_facet%3AUnitxxx5&&fq=LanguagePoint_facet

%3AGrammar&fq=LanguagePoint_facet%3APronunciation&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Vocabul

ary%22&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Následující cvičení nejprve všechna vypracujte, pak teprve otevřte přílohu. Práci neodbývejte, při 

dalším učení se Vám vše bude hodit. 

PS s. 44/1 - popište obrázek, pak si řešení zkontrolujte v příloze. 
PS s 45/2- kontrola je také v příloze. 
Kdo v pondělí neudělal tento poslech, vyzkouší si porozumění, slova napíše do sešitu English a 
zkontroluje s přílohou: poslech = s. 54/2b 
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs 
Have a nice day and weekend. 
S pozdravem Drahomíra Soldánová 
 

PS s. 44/1: 

1.  bedroom 

2.  bathroom 

3.  living room 

4.  hall 

5. kitchen 

6. dining room 

7. garden 

8. desk 

9. wardrobe 

10. shower 

https://elt.oup.com/student/project/level1/?fq=Unit_facet%3AUnitxxx5&&fq=LanguagePoint_facet%3AGrammar&fq=LanguagePoint_facet%3APronunciation&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Vocabulary%22&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/?fq=Unit_facet%3AUnitxxx5&&fq=LanguagePoint_facet%3AGrammar&fq=LanguagePoint_facet%3APronunciation&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Vocabulary%22&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/?fq=Unit_facet%3AUnitxxx5&&fq=LanguagePoint_facet%3AGrammar&fq=LanguagePoint_facet%3APronunciation&fq=LanguagePoint_facet%3A%22Vocabulary%22&cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


11. chest of drawers 

12. bed 

13. telephone 

14. television 

15. door 

16. table 

17. chair 

18. window 

PS s. 45/2:  There is – č. 2, 5, 6, 8 
                     There are – č. 3, 4, 7 
 


