
Anglický jazyk (23. 3. – 27. 3.) – Lekce č. 6 

V tomto týdnu se milé děti budeme věnovat procvičování předložek, vazbě It   is …. .   It   isn´t… .  Is  it … .?  Where is 

it?  a zopakujeme také barvy. K tomu nám velmi dobře poslouží pracovní sešit (PS) a učebnice (uč.). 

 Pracovní sešit str. 50/2 (čti nahlas a věty postupně překládej) 

 Pracovní sešit str. 53/3 

 Pracovní sešit str. 54/1 

 U každého cvičení v PS napiš anglicky nebo česky, co sis zopakoval (-a), v čem ses zdokonalil (-a),……, můžeš i 

barevně v daném cvičení vyznačit. 

Až budeš mít hotovo, otevři si školní sešit, napiš datum, např. 24 th March, podtrhni a na další řádek doprostřed 

napiš nadpis Rozhovor.  

A: Where      is      the      car            ?                                           !!! Where is = Where´s !!!  

     Kde           je                 auto          ?   

 

B: Is                          it                                                           under                  the                   chair       ?       

     Je                        to (myslíme tím auto)                       pod                                              židlí        ? 

 

A (+):  Yes,                        it                                         is     .                            X                    A (-): No,     it      isn´t.  

   

          Ano,                        to (auto)                             je     .                                                           Ne,      to    není.   

 

     A nyní se z tebe stává detektiv. Je potřeba najít cvičení. To najdeš v učebnici na straně: twenty + twenty + 

three = fort -      t h  -  - e. Tabulku do školního sešitu přepiš a doplň.  

Anglicky (+) Překlad Anglicky (-) Překlad 

The doll  - -    on   
the bed. 

Panenka je na 
posteli. 

The doll isn´t …….. the 
chair. 

Panenka není pod  
ž  -  -  -  í . 

The robot is on the 
chair. 

…………… je na židli. The robot isn´t in the 
cupboard. 

………………………………………
…...................................... 

The ball is ………….  
the bed. 

Míč je pod židlí. The ball 
………………….under the 
cupboard. 

Míč není pod skříňkou. 

!!!!   is not = isn´t  !!!! (není), čteme /iznt/ 

Tímto cvičením jsem si procvičil (-a)……………………………………………………………………………………………………………………..  

……………………..……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Posledním tvým úkolem v tomto týdnu je zjistit a zapsat česky nebo anglicky do školního sešitu o čem je další díl 

Colin in Computerland (stačí v jedné nebo ve dvou větách). Pokud si vůbec nebudeš vědět rady, tak nevadí. 

Alespoň se pokus. Jak se ti pracovalo?  


