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Napiš anglické názvy věcí a v jakých místnostech v domě se mohou 

vyskytovat. 

 

1.          It´s a _____________. You can find it in _________________. 

 

2.        It´s a _____________. You can find it in a ________________. 

 

3.          It´s an _____________. You can find it in a _______________. 

 

4.          It´s a _____________. You can find it in a ________________. 

 

5.                 It´s a _____________. You can find it in a ________________. 

 

6.     It´s a _____________. You can find it in a ________________. 

 

Kde je balon? Vyber z nabídky správnou předložku a napiš ji do věty. 

 

1.            The ball is ____________ the bed.        in / between / under

           

 

2.    The ball is _______ the chair.            behind / on / in front of 

 

 

3.    The ball is _________ the dog.  opposite/ next to/ in 

 

 

4.   The ball is __________ the table. on /  in front of / under 



Zeptej se kamaráda a zapiš jeho odpovědi. 

1. Where´s your pencil?  _______________________________________. 

2. What´s in your fridge?  _______________________________________. 

3. Where´re your clothes? _______________________________________. 

4. What´s in your bedroom?    _______________________________________. 

5. Where´s your school bag? _______________________________________. 

6. What´s behind you?  _______________________________________. 

 

Podívej se na obrázky a urči, zda jsou věty správné či ne.  Věty 1-4 se vztahují 

k obrázku A a věty 5-8 k obrázku B. Zvolenou odpověď zakroužkuj. 

 

 

A         B 

 

 

 

1. There is a fork on the kitchen sink.  T F 5. There isn´t a sofa in the room. T F 

2. There are trees outside.   T F 6. There´s a mirror on the wall.    T F 

3. There isn´t a chair in the kitchen.  T F 7. There is a rug on the floor.       T F 

4. There are bottles on the sink.  T F 8. There are two armchairs.          T F 

 

Kde děláš tyto věci? Odpověz celými větami. 

1.  have a shower  ____________________________________________. 

2.  sleep          ____________________________________________. 

3. watch films  ____________________________________________. 

4. have a dinner  ____________________________________________. 

  



Napiš anglické názvy věcí a napiš, v jaké místnosti v domě se mohou 

vyskytovat. 

 

1.          It´s a rug. You can find it in a hall. 

 

2.      It´s a bed. You can find it in a bedroom. 

 

3.          It´s an cooker. You can find it in a kitchen. 

 

4.          It´s a sofa. You can find it in a living room. 

 

5.                 It´s a slide. You can find it in a garden. 

 

6.    It´s a bath. You can find it in a bathroom. 

 

Kde je balon? Vyber z nabídky správnou předložku a napiš ji do věty. 

 

1.            The ball is under the bed.          in / between / under

           

 

2.    The ball is behind the chair.            behind / on / in front of 

 

 

3.    The ball is next to the dog.  opposite/ next to/ in 

 

 

4.   The ball is on the table.   on /  in front of / under 



Zeptej se kamaráda a zapiš jeho odpovědi. 

 

1. Where´s your pencil?  např. My pencil is in my pencil case. 

2. What´s in your fridge?  např. There is milk and cheese in our fridge. 

3. Where´re your clothes? např. My clothes are in my wardrobe. 

4. What´s in your bedroom?    např. There is a computer in my bedroom. 

5. Where´s your school bag? např. My school bag is next to my desk. 

6. What´s behind you?  např. There is a Jane behind me. 

 

Podívej se na obrázky a urči, zda jsou věty správné či ne.  Věty 1-4 se vztahují 

k obrázku A a věty 5-8 k obrázku B. Zvolenou odpověď zakoružkuj. 

 

 

A         B 

 

 

 

1. There is a fork on the kitchen sink.  T F 5. There isn´t a sofa in the room. T F 

2. There are trees outside.   T F 6. There´s a mirror on the wall.    T F 

3. There isn´t a chair in the kitchen.  T F 7. There is a rug on the floor.       T F 

4. There are bottles on the sink.  T F 8. There are two armchairs.          T F 

 

Kde děláš tyto věci? Odpověz celými větami. 

1.  have a shower  např. I have a shower in the bathroom. 

2.  sleep             např. I sleep in the bedroom. 

3. watch films  např. I watch films in the living room. 

4. have a dinner  např. I have a dinner in the kitchen. 
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