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Stručná anotace:  

Tento pracovní list je vytvořen, jako úvod při vyvozování vazby there is –někde něco je. 
 

 

 

 

 

Prohlašuji, že při tvorbě výukového materiálu jsem respektoval(a) všeobecně užívané 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, že 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 užití (§ 30 odst. 1 zákona 

121/2000 Sb.), tj. že k uvedeným účelům může být kýmkoliv zveřejňováno, používáno, upravováno a uchováváno.  



Vazba THERE IS - úvod 

Write down  and translate. (Napiš podobné rýmy a přelož).  

A) There ………………..…….. on the bike 

And …………………..………...Mr. Mike. 

Translate: …………………………………………………. 

……………………………………………………………. 

B) There ………………..……. on the ball 

…………………………..……... Mr. Paul. 

Translate: …………………………………………………. 

…………………………………………………. ………… 

C) ……………….…………….on the pig 

………………….……………..Mr. Chick. 

Translate: …………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

D) ………………..……….…..on the house 

…………………..….………….. Mr. Mouse. 

Translate: …………………………………………………. 

…………………………………………………………….. 

There is a man on the moon    

and his name is Mr. Spoon. 

 

Napiš správný český překlad: 

 

……………………………………. 

……………………………………. 



Vazba THERE IS - úvod 

Write down rhymes and translate. (Napiš podobné rýmy a přelož).  

A) There is a man  on the bike 

And  his name is Mr. Mike. 

Translate: Na kole je muž (člověk) a jmenuje se pan Mike.  

 

B) There is a man on the ball 

And his name is Mr. Paul. 

Translate: Na míči je muž a jmenuje se Paul.  

 

C) There is a man on the pig 

And his name is Mr. Chick. 

Translate: Na prasátku je muž a jmenuje se pan Chick.  

 

D) There is a man on the house 

And his name is Mr. Mouse. 

Translate: Na domě je muž a jmenuje se pan Mouse.  

There is a man on the moon    

and his name is Mr. Spoon. 

 

Napiš správný český překlad: 

 

Na měsíci je člověk 

a jmenuje se pan Lžíce. 



 Metodické zhodnocení, návod:  
 

 

Třída pracuje s pracovním listem ve dvojicích, nebo samostatně každý sám. 

Žáci vypracují podle přiložených výsledků. 

 

Úvodní báseň 

- Žáci si ji přečtou samostatně nebo společně nahlas a napíší český překlad. 

Žáci napíší podobné rýmy  - podle vzoru úvodní básně. A přeloží své rýmy.  

 Dbáme na správný překlad.   Věta začíná určením místa. 

 

Časová dotace je cca 15 - 20min. 

 

 

Požadavky: kopírka, propiska 

 

 

Pracovní list byl odpilotován v V.A a to dne 26.1.2012 dle metodického návodu, žáci pracovali se 

zájmem, práce se dařila. 
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