
VAZBA THERE IS / ARE -  V DOMĚ / BYTĚ 
 
Podívej se, jak se správně poskládá věta s vazbou „There is“ a na řádky vymysli 5 vlastních vět. 
 
 
 
 
1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

Věty zkus přeložit do češtiny – pozor na správný překlad. 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

 
 
Podívej se, jak se správně poskládá věta s vazbou „There are“ a na řádky vymysli 5 vlastních vět. 
 
 
 
 
1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 

 

Věty přelož do češtiny – pozor na správný překlad. 

1.__________________________________________________________________________________ 

2.__________________________________________________________________________________ 

3.__________________________________________________________________________________ 

4.__________________________________________________________________________________ 

5. __________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 

   THERE IS   A CHAIR, BOOK, 
BALL, PEN,… 

ON, IN, UNDER, 
NEXT TO, … 

DESK, TABLE, 
WINDOW,CHAIR...
… 

THE 

 THERE ARE  SOME, TWO, 
FOUR, FIVE.. 

CHAIRS,BOOKS, 
BALLS, PENS,… 

ON, IN,  
UNDER,, 
… 

DESK, TABLE, 
WINDOW,CHAIR...
… 

THE 



Najdi chyby ve větách. Chyby označ barevně. Větu přepiš správně. 

1. There is six rooms in the house. ______________________________________________________ 

2. There are a two pictures on the wall. __________________________________________________ 

3. There a book on the table.___________________________________________________________ 

4. There are some pens the desk.________________________________________________________ 

5. Is a sofa in the living room. __________________________________________________________ 

6. There is a a fridge in kitchen. _________________________________________________________ 

7. There are four chair in the dining room. _________________________________________________ 
 
 
Slovíčka rozřaď do skupin, podle toho do jaké místnosti se hodí nejlépe. Pokud některé slovíčko 
může patřit do více místností, napiš ho do prostředního rámečku – toto mají všechny místnosti 
společné. 
 
 
Table    chair    picture    plant     shelf     fridge    cooker      bed    sofa      armachair       bedside table     

carpet   rug   vase   poster    sink    washbasin    dishwasher     washing machine   shower   TV    radio 

lamp   mirror    wardrobe   bookshelf    chest of drawers   books   computer   window     door   light 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITCHEN                             BEDROOM 

LIVING ROOM                         BATHROOM 



Návod a instrukce: 
 

1) Žáci si osvojí slovosled při tvoření věty s vazbou „there is/are“ podle tabulek (nápovědy). 

2) Žáci si dále všímají v rozdílem použití there is a there are, dávají si pozor na jednotné a množné 

číslo podstatných jmen. 

3) Poté žáci sami (dle nápovědy) tvoří věty, které poté také překládají. Dbáme na přesný překlad 

vět. Možno zadat překlad jako domácí úkol. 

4) Práce s chybou – žáci pracují s větami, ve kterých hledají chyby. Věty poté opisují ve správném 

znění na řádek. 

5) Žáci ve dvojicích zorřazují slovíčka do příslušných rámečků, kontrola se provede společně na 

tabuli, kdy žáci objasňují proč je jaké slovíčko je v daném rámečku. Neznámá slovíčka si žáci 

poznamejí česky přímo do textu. 

Správné řešení: 

1. There is  six rooms in the house.  There are six rooms… množné číslo – musí být there are 

2. There are a two pictures on the wall. There are two pictures… před množným číslem není člen a 

3. There a book on the table. There is a book… chybí ve vazbě is 

4. There are some pens the desk. There are some pens on the desk. chybí předložka, např on, under… 

5. Is a sofa in the living room. There is a sofa… chybí there ve vazbě 

6. There is a fridge in kitchen. There is a fridge in the kitchen. chybí zde určitý člen the po předložce 

7. There are four chair in the dining room. There are four chairs in… v množném čísle přidáme –s  
 

 Žáci doplňují slova podle místností tak, jak se hodí. Mohou použít slovo i vícekrát, pouze v případě 

slov, která jsou společná pro všechny místnosti píší do prostředního rámečku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KITCHEN 
 
fridge, cooker, chair, sink, 
dishwasher, radio, TV, carpet 

                            BEDROOM 
 

bed, bedside table, carpet, 
lamp, wardrobe, bookshelf, 

chest of drawers, books,     
       radio, TV, chair, computer 

 

LIVING ROOM 
 
chair, sofa, armchair, TV, 
lamp,  bookshelf, books,  
computer, carpet,  

                        BATHROOM 
 

washbasin, shower,  
washing machine  

 
 
 

table, picture, plant, shelf, rug, 
door, light, mirror, vase, poster, 

window 
 


