
  _____________________________  
  Jméno, příjmení 

1 2. týden SPCH1 4 
 

Moje adresa – My address 

 

Napiš si tato slovíčka do sešitu a nauč se je. V závorce je jejich výslovnost. 

telefon – phone (foun) 

ulice – street (strýt) 

adresa – address (ádres) 

poštovní směrovací číslo – post code (poust kout) 

kde – where (vér) 

 

Přiřaď, co k sobě patří 

telefon     post code 

ulice     where 

kde     address 

poštovní směrovací číslo  phone 

adresa     street 

 

Doplň písmena do slov a přelož do češtiny 

PH___N___      PO___T  C___DE 

ST___EE___      ADD___ES___ 

WHE___E 

 

Napiš si tyto věty do sešitu a nauč se je 

Odkud jsi?     Where are you from? 

Jsem z…     I am from… 

Kde bydlíš?     Where do you live? 

Bydlím v …     I live in… 

Bydlíš v domě nebo v bytě?   Do you live in a house or in a flat? 

Bydlím v domě.    I live in a house. 

Bydlím v bytě.    I live in a flat. 

Jaké je tvé poštovní směrovací číslo? What is your post code? 

Moje poštovní směrovací číslo je…  My post code is… 

Máš mobilní telefon?     Have you got a mobil phone? 

Ano, mám.     Yes, I have. 

Ne, nemám.     No, I haven´t. 



  _____________________________  
  Jméno, příjmení 

2 2. týden SPCH1 4 
 

Přelož tyto věty do angličtiny 

Odkud jsi? 

 

Kde bydlíš? 

 

Jaké je tvé poštovní směrovací číslo? 

 

Máš mobilní telefon? 

 

 

Odpověz na tyto otázky celými větami podle sebe 

Where are you from? 

 

Do you live in a house or in flat? 

 

What is your post code? 

 

Have you got a mobil phone? 

 

 

Přečti si text a doplň odpovědi do tabulky 

My name is Thomas. I am from Czech republic. I live in Olomouc. I live in a flat.  

My post code is 779 00. My mobil phone is 777 555 111. 

 

What is your name? Thomas 

Where are you from?  

Where do you live?  

Do you live in a house or in a flat?  

What is your post code?  

Have you got a mobil phone?  

 


