
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5. ročník 

Řešení vzdělávacího celku: Furniture + there is/are 

 
1) armchair – křeslo 

2) table – stůl 

3) shelf – polička 

4) painting – obraz 

5) lamp – lampa 

6) drawers – šuplíky 

7) wardrobe – šatní skříň 

8) desk – psací stůl 

9) bookcase – knihovna 

10) books – knihy 

11) fireplace – krb 

12) chair - židle 

 

 
- příklady vět s there is/are: 

 

1) There are three chairs in the room. 

2) There is a lamp on the fireplace. 

3) There are two shelves on the wall. 

4) There is a bookcase next to the wardrobe. 

5) There are two paintings on the wall. 

6) There is an armchair in front of the fireplace. 

7) There are some books in the bookcase. 

8) There is a table in the room. 

9) There is a desk next to the fireplace. 

10) There is a wardrobe between the bookcase and the chest of drawers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Apolenářová 



                                                     
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5. ročník 

Řešení vzdělávacího celku: Furniture + there is/are 

 
1. cvičení  

 

chandelier – 3 

bed – 5 

table – 11 

shelf – 20 

wardrobe – 4 

lamp – 6 

chair – 10 

drawers – 18 

bedside – 7  

curtains – 14 

window – 19 

guitar – 9 

toys – 12 

slippers – 8 

radio – 15 

camera – 16 

poster – 1 

parrot - 17 

aquarium – 13 

globe - 2  

 

2. cvičení  

 

1. above 

2. in front of  

3. under 

4. in 

5. on 

6. above 

7. on 

8. next to 

9. behind 

10. on 

11. next to 

12. between 

 
3. cvičení 

 

1. Yes, there is. 

2. Yes, there are. 

3. No, there isn´t.  

4. Yes, there are. 

5. Yes, ther are. 

6. Yes, there is. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Apolenářová 



                                                     
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 5. ročník 

Řešení vzdělávacího celku: Happy Easter (Veselé Velikonoce) 

 

I. 
 

1. F 

2. F 

3. T 

4. T 

5. F 

6. F 

7. T 

8. F 

9. T 

10. T 

11. F 

12. F 

13. F 

 

II.  
1. He lives in Totnes. 

2. His mum´s name is Jenny, his dad´s name is Sam and his sister´s name is Sue. 

3. He is talking about Easter. 

4. People celebrate the resurrection of Jesus Christ. 

5. They go to church for mass. 

6. They have roast lamb with roast potatoes and peas. 

7. They look for the eggs in the garden and go for a walk. 

 

III. 
1. church – kostel 

2. chocolate egg – čokoládové vajíčko 

3. bunny – králíček 

4. Easter basket – velikonoční košík 

5. Easter eggs – velikonoční vajíčka 

6. Easter bonnets – velikonoční čepce 

7. spring – jaro 

8. hot cross buns - křížové bochánky 

9. egg hunting - egg hunting 

 

IV. 
chocolate eggs, easter bonnets, church, resurrection, hot cross buns, Easter Sunday, lamb, bunny, cake, 

Good Friday, basket, hunting, spring, chick 

 

 

 

Vypracovala: Mgr. Eva Apolenářová 


