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Stručná anotace:  

 Tento pracovní list je vytvořen k procvičení vazby there is/are –někde něco je 

v oznamovacích větách, v otázkách, v záporu. 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, ţe při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně uţívané právní a morální zvyklosti, 

autorská a jiná práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví (např. práva k obchodní firmě, autorská 

práva k software, k filmovým, hudebním a fotografickým dílům nebo práva k ochranným známkám) dle zákona 

121/2000 Sb. (autorský zákon). Nesu veškerou právní odpovědnost za obsah a původ svého díla. 

Prohlašuji dále, ţe výše uvedený materiál jsem ověřil(a) ve výuce a provedl(a) o tom zápis do TK. 

Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici veřejnosti k účelům volného uţití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. ţe k uvedeným účelům můţe být kýmkoliv zveřejňováno, pouţíváno, upravováno a 

uchováváno. 



Vazba there is/are 
 

1. Doplňte správný tvar: there is / there are / there isn‘t / there aren‘t  

A) How many pupils ________________ in your class?  

B) ____________ twenty pupils in our class.  

C) ___________ anything interesting on TV tonight?  

D) No, _____________ anything.  

E) How many days ______________ in a week?  

F) _____________ any apples on the desk?  

G) _________________ any apples on the desk.  

 

 

2. Translate (přeloţ).  

A) Jsou pod postelí duchové? 

………………………………………………………….  

 

B) Ve škole nejsou sloni. 

……………………………………………………………….  

 

C) Na stole není květina. 

……………………………………………………………..  

 

D) Je pod stromem jablko? 

…………………………………………………………..  



 

Řešení:  

Check your work /Zkontroluj svou práci/  

Vazba there is/are  
 

1. Doplňte správný tvar: there is / there are / there isn‘t / there aren‘t  
A) How many pupils are there in your class?  

B) There are twenty pupils in our class.  

C) Is there anything interesting on TV tonight?  

D) No, there isn‘t anything.  

E) How many days are there in a week?  

F) Are there any apples on the desk?  

G) There aren‘t any apples on the desk.  

 

 
2. Translate (přeloţ).  
A) Jsou pod postelí duchové? Are there ghosts under the bed?  

B) Ve škole nejsou sloni. There aren´t elephants in the school.  

C) Je na stole květina? Is there flower on the table? 

D) Je pod stromem jablko? . Is there apple under the tree?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Metodické zhodnocení, návod:  
 

 Kaţdý ţák dostane svůj pracovní list, který slouţí k procvičování vazby there is/are kromě 

oznamovacích vět také v otázkách a záporu. Ţáci pracují s pracovním listem, kaţdý 

samostatně.  

 

Ţáci vypracují podle přiloţených výsledků. 

Podle schopností ţáků je moţné buď nejdříve provést úkoly společně ústně a pak teprve 

samostatně napíší, anebo napíší rovnou samostatně. 

 
1.Ţáci si uvědomí, zda  je věta oznamovací kladná či záporná, nebo věta tázací 

2.Přeloţí věty. 

 

 

Po dokončení práce je moţná společná kontrola, nebo si učitel ohodnotí práci sám. 

Časová dotace je cca 15 - 20min. 

 

Pracovní list byl odpilotován v V.A a to dne 7.2..2012 dle metodického návodu, .Práce se 

dařila podle představ. Ţáci pracovali, jak měli, potřebovali nejdříve ústně procvičit. 

 

 

Poţadavky: kopírka, propiska 

 

 

  

  

Pouţité zdroje: Objekty pouţité k tvorbě materiálů jsou vlastním dílem autora. 
 


