
Anglický jazyk (30. 3. – 3. 4. 2020) – Lekce 6 

Milí třeťáci, 

tak co jsem si pro vás připravila na tento týden? Na to přijdete, když se podíváte do učebnice na první stránku, kde 

máme přehled všech lekcí s učivem. Jsme tedy v lekci šesté – Greg´s flat (Gregův byt). A jak vidíte, zvládli jsme základní 

slovní zásobu zaměřenou na bývání, vazbu Kde je to? (Where is it?) a odpověď Je to na…. (It is on …..), nebo Není to v 

…..(It isn´t in…..), známe překlad těchto předložek (on, in, under). Takže, co nám ještě chybí? Když chceme říct, že tady, 

někde něco je, používáme vazbu t _  _  _  e    is (zkus vyhledat v učebnici). Nyní si otevři školní sešit, zkontroluj s tím, 

cos doplnil (-a) a přepiš. A jistě máš radost z toho, že se shodujeme. 

        2 nd April (datum se může samozřejmě lišit) 

    There is……. 

                                             Tam    je…… 

 

There   is  a  book  on  the  bed.  

Tam  je           nějaká, jedna            kniha   na                                   posteli. 

Řekneme: Na posteli je kniha. 

There´s a lamp on a table. Na stole je lampa. (neříkáme - Tady je nějaká lampa na stole.) 

             

 there is = there´s (zmizelo písmenko i), čteme /ðe ər/  /iz/ = /ðe ərz/      /ð/-jazyk na horní zuby a vyslovíme          

 d. Žárovku není nutné přepisovat. 

 Opiš do školního sešitu a přelož tyto věty do češtiny:  

 There´s a cake in the kitchen…………………………………………………………………………………………………………………………...  

 There is a bed in my bedroom and a white table under the bed. ……………………………………………………………………..       

 There´s a kite on the cupboard . …………………………………………………………………………………………………………………….. 

 Vymysli, napiš a přelož jednu libovolnou větu s vazbou There ´s ……………………………………………………………………..  

Ve výše uvedených větách najdi zkrácený tvar there is a barevně jej zvýrazni. 

Ústně (jen pro orientaci, vysvětlíme si ve škole):  

a = neurčitý člen, znamená nějaký nebo jeden (v češtině nemáme), používáme, když o nějaké věci mluvíme poprvé 

the = určitý člen, znamená určitou věc, používáme, když o dané věci mluvíme podruhé 

Dovedl (-a) bys říci otázku či zápor, tzn. Je lampa na stole? Na stole není lampa. Pokud ano, super. 

Proč je dobré znát vazbu there is? (promysli si). Kdy ji používáme? (promysli si)  

Možná ti pomůže vypracování tvého posledního úkolu v PS (pracovním sešitě) na str. 56/ 1, 2. Každou větu si přečti 

nahlas a přelož. Pozn. Své znalosti můžete ověřovat a zdokonalovat, např. na 

skolakov.eu nebo si jen daná slovíčka či vazbu vyslov, když budeš mít příležitost. Občas si také nahlas přečti předešlé 

zápisy ve školním sešitě. Můžeš také vytvořit kartičky či zahrát pexeso….Chválím za každou aktivitu, snahu. 

Pro rodiče:  

Pošlete mně prosím na můj pracovní email vojkuvkova@zsvyhlidka.cz do 6. dubna jako přílohu ofocenou stranu 56 

z pracovního sešitu. Mockrát děkuji.                     JE TO DOBROVOLNÉ.  Mgr. H. Vojkůvková 

+k



              

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


