
DOMÁCÍ ÚKOLY Z ANGLIČTINY   _____________________________  

JSOU OBOUSTRANNÉ !  Jméno, příjmení 

1 4. týden SPCH2 8  
 

 

Napiš si do sešitu slovíčka týkající se obchodních domů a města a nauč se je 

 

Obchodní domy a město – Department Stores and City 

trafika – newspaper stand 

ovoce, zelenina – greengrocery 

papírnictví – stationery 

pekařství – bakery 

řeznictví – butchery 

drogerie – chemist´s 

potraviny – grocery 

nábytek – furniture 

parfumerie – perfumery 

pojišťovna – insurance company 

pohřební služba – funeral service 

knihovna – library 

kostel – church 

kino – cinema 

radnice – town hall 

trh – market  

pošta – post office 

 

Přelož tato slova do češtiny 

perfumery     post office 

library      cinema 

post office     greengrocery     

bakery      church 

 

Přelož tato slova do angličtiny 

drogerie     radnice 

nábytek     trafika 

papírnictví     pojišťovna 

řeznictví      potraviny 

pohřební služba    trh 



DOMÁCÍ ÚKOLY Z ANGLIČTINY   _____________________________  

JSOU OBOUSTRANNÉ !  Jméno, příjmení 

2 4. týden SPCH2 8  
 

Přiřaď tyto věci šipkami k domům, ve kterých je můžeš koupit 

 

ham  scissors toilet paper  apples  croissant table 

bacon  paper  nail polish  tomatoes roll  chair 

meat  pen  lipstick  cucumbers bread  wardrobe 

 

 

 

chemist´s    butchery           greengrocery         stationery           furniture              bakery            

 

 

Napiš, o jaké budovy se jedná (anglicky) 

church cinema library town hall newspaper stand post office

  

Where are newspapers sold? ____________________________________________________ 

Where would you go to pray God? _______________________________________________ 

Where can you send a letter? ___________________________________________________ 

What place is typical for wedding and where is mayor? ______________________________ 

Where would you go to read a book? _____________________________________________ 

Where you can see a movie? ____________________________________________________ 

 

Odpověz anglicky na otázky celými větami o svém oblíbeném obchodě a městě 

What is your favourite department store? (Jaký je tvůj oblíbený obchodní dům?) 

 

Where is it? (Kde se nachází?) 

 

How often do you go there? (Jak často do něj chodíš?) 

 

What is your favourite place in there? (Jaké je tam tvé oblíbené místo?) 

 

Is there a restaurant or fast food? (Jsou tam nějaké restaurace nebo rychlá občerstvení?)  

 

Are there any escalators there? (Jsou tam nějaké eskalátory – jezdící schody?) 


