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Anotace
 Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu AJ
pro 5. ročník, žáci si procvičí používání vazby there is/are. Je
součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti – 5.
ročník.
 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané
téma.
 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice:
Tom Hutchinson: Project 1, Oxford University Press, 1999.

Jméno:___________________

Vazba there is/are + podmět
vyjadřuje existenci nebo výskyt něčeho. Slůvko
there se do češtiny nepřekládá.
Kladné věty
There is(´s) a museum in our town. = V našem městě je muzeum.
There are two cinemas in our town. = V našem městě jsou dvě kina.
Záporné věty
There isn´t a station in our town. = V našem městě není nádraží.
There aren´t three churches in our town. = V našem městě nejsou
tři kostely.
Otázky a krátké odpovědi
Is there a TV in the living room? Yes, there is. = Je v obýváku
televize? Ano, je.
Are there two children in the picture? No, there aren´t. = Jsou na
obrázku dvě děti? Ne, nejsou.

1. Vypiš z článku v učebnici na straně 52 věty, ve kterých se
vyskytuje vazba There is/are:
a)_______________________________________________________
________________________________________________________
b)_______________________________________________________
________________________________________________________
c)_______________________________________________________
________________________________________________________
d)_______________________________________________________
________________________________________________________
e)_______________________________________________________
________________________________________________________

2. Přelož tyto věty do češtiny (slovo there nepřekládej, větu začni
příslovečným určením místa – kde?):
a)_______________________________________________________
________________________________________________________
b)_______________________________________________________
________________________________________________________
c)_______________________________________________________
________________________________________________________
d)_______________________________________________________
________________________________________________________
e)_______________________________________________________
________________________________________________________
3. Doplň chybějící slova:

a) _______ there a post office in Slušovice? _______, there
is.
b) Are _______ three banks in Slušovice? No, there
_______.
c) There _______ a nice church in Slušovice.
d) There _______ two dentists in Slušovice.
e) _______ isn´t a supermarket in Slušovice.
f) There _______ three schools in Slušovice.
g) Is _______ an ice rink in Slušovice? No, _______ isn´t.
h) _______ there fifty shops in Slušovice? _______, there
aren´t.

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
1. Vypiš z článku v učebnici na straně 52 věty, ve kterých se
vyskytuje vazba There is/are:
a) There are three rooms downstairs – the kitchen, the living room,
and the dining room.
b) There is a table in the dining room and four chairs.
c) Upstairs there is a bathroom and there are three bedrooms.
d) In my room there´s a bed, a wardrobe and a chest of drawers.
e) I do my homework here, so there´s a desk and a chair, too.
2. Přelož tyto věty do češtiny (slovo there nepřekládej, větu začni
příslovečným určením místa):
a) V přízemí jsou tři místnosti – kuchyň, obývák a jídelna.
b) V jídelně je stůl a čtyři židle.
c) Nahoře je koupelna a tři ložnice.
d) V mém pokoji je postel, skříň a komoda.
e) Dělám tady své domácí úkoly, takže je zde psací stůl a také
židle.
3. Doplň chybějící slova:
a) Is there a post office in Slušovice? Yes, there is.
b) Are there three banks in Slušovice? No, there aren´t.
c) There is a nice church in Slušovice.
d) There are two dentists in Slušovice.
e) There isn´t a supermarket in Slušovice.
f) There aren´t three schools in Slušovice.
g) Is there an ice rink in Slušovice? No, there isn´t.
h) Are there fifty shops in Slušovice? No, there aren´t.
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