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HELLO! How are you? I´m fine, thank you. 

Doufám, že jste předcházející lekci zvládli. Dnes tedy začneme další lekci. 

Nejprve se naučíme slovíčka a výslovnost. Protože jich je málo, vezmeme to 

najednou. 

Abyste mohli trénovat výslovnost, budeme opět používat slovník z internetu. 

Připojte si k počítači reproduktory nebo sluchátka a můžeme jít a to. 

Za každým slovíčkem  ve druhém sloupečku dole v tabulce je vždy odkaz na 

výslovnost (https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bridge), když ho rozklikneš, 

objeví se ti stránka slovníku s výslovností.  

 

 

Když klikneš na tlačítko s reproduktorem, výslovnost se ti přehraje.   

Takže postupuj následovně: – kliknu – poslechnu – zopakuji  - a to vždy 10 krát u 

každého slovíčka 

 

Pondělí 20. 4. - První den se nauč žlutá slovíčka, nejprve výslovnost a pak si vezmi 

papír nebo sešit a každé slovíčko pětkrát opiš 

CHAPTER 21 - Where is the sweetshop? 

(KDE JE CUKRÁRNA?) 

V této kapitole se naučíme další předložky.  
 
Pusťme se do toho: 
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between https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/betwe
en  

mezi 

but https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/but  ale 

next to https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/next%
20  

hned u, vedle 

the https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/the  určitý člen 
ten, ta, to 

gift https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/gift  dárek 

surprise https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/surpris
e 

překvapení 

 
 
Slovíčka: 
 
between   [bitvín]   mezi 
but    [bat]    ale 
next to   [nekst tu]   hned u, vedle 
the    [d]    určitý člen, ten, ta, to 
gift    [gift]    dárek 
 
 
Fráze: 
 
It is the right square.  [it is d rajt skvér]  To je to správné náměstí. 
 

Úterý 21. 4. - Druhý den si zopakuj slovíčka. Pak si pozorně přečti následující 

povídání: 

Gramatika: 
 

Předložky between, next to 
 
There are two cats next to the chair.  Vedle židle jsou dvě kočky. 
 
There is a bench between the trees.  Mezi stromy je lavička. 
 

Určitý člen the 
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V této lekci si řekneme, co je to určitý člen a kde se používá. Než se do toho 

pustíme, zopakujeme si, co je to člen neurčitý. 

Neurčitý člen a, an 

Neurčitý člen a, an používáme před podstatným jménem pouze v jednotném 
čísle, pokud o věci mluvíme poprvé. V překladu znamená nějaký, nějaká, 
nějaké. Do češtiny se většinou nepřekládá.  

Člen a používáme, když následující slovo začíná na souhlásku (a book, a dog,     
a cat). 

Člen an používáme u slov, které začínají na samohlásku (an exercise, an orange, 
an ice cream). 

Určitý člen the používáme před podstatným jménem v jednotném, ale i 
v množném čísle. V překladu znamená ten, ta, to. 

Člen určitý používáme, pokud mluvíme o věcech, o kterých už jsme 
mluvili. 

 

Tom has got a cat.      The cat is very big. 

Tom má (nějakou) kočku.    Ta kočka je velmi velká 

 

o kočce mluvíme poprvé     už víme, o jaké kočce se mluví 

 

      neurčitý člen a       určitý člen the 

 

Středa 22. 4. Třetí den si všechna slovíčka zopakuj. Pokud zapomeneš výslovnost, 

klikni na odkaz v druhém sloupečku. 

Pak si otevři učebnici na straně 60 a podívej se na cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti si 

zadání a pusť si poslech na tomto odkazu  4.mp3 alespoň pětkrát. Pak si přečti text 



alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. (pokud jste některá slovíčka zapomněli, najdete je 

ve slovníčku v pracovním sešitě  od strany 78 do strany 81) 

Potom si otevři pracovní sešit na straně 54 a vypracuj cvičení 1, 2 a 3. Vždy si nejprve 
pozorně přečti zadání.  
1.a 2. cvičení si oprav podle slovíček a klíč k 3. cvičení je v pracovním sešitě na 
straně 83 v prostředním sloupečku nahoře. 
 
Čtvrtek 23. 4. Čtvrtý den  - Otevři si učebnici na straně 61. Nejprve si prohlédni obrázek 
nahoře a pak si přečti text. Znovu si přečti, jak se používá neurčitý a určitý člen a pak si 
věty přelož do češtiny. Potom si otevři pracovní sešit a na straně 55 doplň cvičení 4. 
Kontrolu můžeš udělat podle učebnice. 
Nakonec vypracuj v pracovním sešitě na straně 55 cvičení číslo 5. Pozorně si prohlédni 
obrázek a napiš věty podle vzoru. Použij slovíčka u obrázku. 
 
Pátek 24. 4. Pátý den – Otevři si učebnici na straně 61 a přečti si zadání cvičení číslo 3 a 
postupuj podle něj. Pak si otevři pracovní sešit na straně 55 a vypracuj cvičení číslo 6. 
 

Pokud můžeš, popros rodiče, aby tohle cvičení vyfotografovali a 
poslali nám na email. 
 
 

Pro opakování máš zde opět připraveny pracovní listy s opakováním z předcházejících 

lekcí. Popros rodiče, jestli by ti je mohli vytisknout. Pokud to nebude možné, vyber si 

některá cvičení a napiš si je na papír nebo do sešitu.  

 
Nakonec jsou zde odkazy na doplňovačky, to znamená přiřadit správná slova 

ke správným obrázkům. U slov jsou zase tlačítka s reproduktorem. Můžeš si 

přehrát výslovnost. 

https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place 
 
https://www.learningchocolate.com/content/prepositions-place-0 
 
https://www.learningchocolate.com/content/body-parts 
 
https://www.learningchocolate.com/content/furniture-4 
 
https://www.learningchocolate.com/content/rooms 
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A NAKONEC DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI Z LONDÝNA. 
 
Trafalgarské náměstí (anglicky Trafalgar Square) je náměstí v centru Londýna, které 
připomíná bitvu u Trafalgaru z roku 1805, vítězství britského námořnictva v napoleonských 
válkách. 
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Čtvrť SOHO - malá multikulturní oblast, je domovem průmyslu, obchodu, kultury a zábavy, 

stejně tak jako obytnou oblastí pro chudé i bohaté. Je divadelním centrem Londýna a je 
střediskem nezávislého filmového průmyslu a televizní a filmové postprodukce. 
 

 
 



Součástí čtvrti SOHO je Čínská čtvrť -  Nachází se zde velký počet čínských restaurací, 

obchodů s potravinami a suvenýry.  

 
 
 
 

https://cs.wikipedia.org/wiki/%C4%8C%C3%ADna
https://cs.wikipedia.org/wiki/Suven%C3%BDr


Tržnice Covent Garden- Je znám jako obchodní a zábavní centrum 

 
 
 
 
Další obrázky zase příště. 
 
Pokud to zvládnete, bude to super, pokud něco nepůjde, nevadí. 
 
Jestli nebudete něčemu rozumět, napište emaily. Adresy jsou nahoře. 
 

Good bye and see you later. 
 
 
 
 

 
 

 

 


