
Domy – části, vybavení.

Anotace: Žáci si v prezentaci osvojí základní výrazy, otázky, odpovědi týkající se částí domů, 
vybavení, což je podpořeno sluchově. Žáci si procvičí poslech, čtení a dále pracují dle zadání v 
prezentaci.
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and

in a house



Read and remember. 
(Přečti a zapamatuj si.)

door
window

roof

stairs



Listen, complete and answer.

1.    A/   ………  you tell me about a …………. , please?
B/    ……….  . 

2. Is the house big or small?
3. How many rooms are there?
4. What rooms are there?

Can house
Sure

It´s a quite small.
There are 5 rooms.
There are living room, 
kitchen, 2 bedrooms
and bathroom. 

1.

1. What is next to the living room?
2. What is between the living room and the kitchen?

3. How many rooms are on the second floor?

There is the kitchen.

There is a stairway.

There are 3 rooms – bedroom, bathroom and study.

2.



Read and remember. 
(Přečti a zapamatuj si.)

LIVING ROOM
sofa [ˈsəʊfə]
couch[kaʊtʃ]

coffee table

armchair
[ˈɑːmˌtʃeə]

shower
toilet

towel rack[ræk]
bathtub

[ˈbɑːθˌtʌb]
basin

BEDROOM

chest of drawers
[ˈdrɔːəs]

closet

KITCHENstove
[stəʊv]

oven
[ˈʌvən]

refrigerator
[rɪˈfrɪdʒəˌreɪtə]

= fridge



Listen, complete and answer.

1.What is in the kitchen?

2. Is there an oven?

The kitchen has a sink, refrigerator, a cabinet
for your dishes, a stove and a microwave.

No, there isn´t. 

1.What is in the living room?
2.What´s the sofa´s colour?
3.How many chairs are there? 

1. It has a sofa, two chairs, 
a coffee table and a TV.

2.The sofa´s colour is blue.
3.There are two large chairs.



Sources (zdroje)

http://www.youtube.com/watch?v=6BFGBRRAPDA&feature=youtu.be poslechy - snímek č. 4, 6

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2013–01-28] jsou dostupné pod licencí Public domain na 
http://www.clker.com/ :

http://www.clker.com/clipart-couch-2.html snímek č. 5 - sedačka

http://www.clker.com/clipart-coffee-table.html snímek č. 5 - konferenční stolek 

http://www.clker.com/clipart-yellow-arm-chair.html snímek č. 5 - křeslo

http://www.clker.com/clipart-end-table-2.html snímek č. 5 - šuplíky

http://www.clker.com/clipart-10044.html snímek č. 5 - lednice

http://www.clker.com/clipart-stove.html snímek č. 5 - sporák




