
Aj 5.  25.5. -29.5. 2020

PB (  Project1 book - učebnice)  WB (Workbook- pracovní sešit)

V tonto týdnu se nučíme  vazbu  There´s (There is) a There are,

Než začneme s vazbou, poslechni si z následujícího odkazu page 54 ex 3 a zkus si říci, 
ve které mistnosti se Ravi nacházi.
https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en 

Věty s THERE IS = THERE´S

a THERE ARE
V těchto větách jako podmět slouží pomocné zájmeno THERE /ðeə /(tam), za ním
následuje sloveso BÝT a potom  podmět.

There are four rooms in our apartment

V českém překladu se v těchto případech žádné 'tam' neobjevuje. 

Věty s vazbou THERE IS zkráceně THERE´s a THERE ARE používáme tehdy, když říkáme, že

někde něco je, většinou se jedná o věty, které jakoby odpovídají na otázku CO TAM JE? 

There are twenty-five students in my class

There is a forest .

Zde je několik odkazů k lepšímu pochopení 
https://www.youtube.com/watch?v=VbA8vQti__U 
https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko 

https://www.youtube.com/watch?v=bY6WyeJPP2s 

https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28 

PB p.54 ex 4  Gramatickou tabulku opiš do sešitu 
                    There is/ are + room                     + part of house
                    There is            a bathroom             upstairs. 
                    There are          three bedrooms      upstairs. 
                    There isn’t        a cellar                   upstairs. 
                   There aren´t      two bathrooms       upstairs.
     
      p.54 ex. 5  Podívej se ještě jednou na obrázek domu a doplň věty. Zapiš je do sešitu.

WB p.45 ex.3 Podívej se na obrázek domu ve cvičení 1 a doplň věty s vazbou There´s nebo 
                        There are.
       p.45  ex.4   Doplň text s   ´s,isn´t, are nebo aren´t ( je, není, jsou , nejsou)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit05/audio?cc=global&selLanguage=en
https://www.youtube.com/watch?v=n7LbW1LGu28
https://www.youtube.com/watch?v=bY6WyeJPP2s
https://www.youtube.com/watch?v=v8OP1iDfWko
https://www.youtube.com/watch?v=VbA8vQti__U


Řešení
poslech  1 He’s in the bedroom. 2 He’s in the bathroom. 3 He’s in the dining room. 4 He’s in the living room. 5 
He’s in the hall. 

PB p. 54 ex.5   1 There’s a television in the living room. 2 There are four rooms upstairs. 3 There isn’t a 

bathroom downstairs. 4 There aren’t four bedrooms / bathrooms. 5 There’s a toilet under the stairs. 6 

There are two people in the kitchen. 7 There’s a dog in the hall. 8 There isn’t a TV in the dining room. 9 

There is a car in the garage. 10 There are two bikes in the garden. 

WB p 45 ex 3   2 There’s 3 There are 4 There are 5 There’s 6 There’s 7 There are 8 There’s 
                 ex 4    2 are 3 ’s 4 ’s 5 isn’t 6 ’s 7 aren’t 8 ’s 
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