
Excellent 2 

 

Unit 12 

Slovní zásoba 

forget – zapomenout, message – zpráva, football ground – fotbalové hřiště, future – budoucnost, 

post office – pošta, hospital – nemocnice, library – knihovna, supermarket – nákupní středisko, 

building – budova, meet – setkat se, seznámt se, show – ukázat, land – přistát, between – mezi 

(dvěma), switch on – zapnout, switch off – vypnout, drop – upustit, postcard – pohlednice, comb – 

česat se, mess – nepořádek, tidy – uklidit, hide – schovat, rule – pravidlo, son – syn, daughter - dcera 

Gramatika 

 Opakování lekcí 9 – 11 – budoucí čas, předložky místa, určování času + rozkazovací způsob (viz Unit 

8) + fráze „Whose is“ a přivlastňovací pád (viz Excellent 1, Unit 4) + rozlišování jednotn. a mn. č. u 

tvarů slovesa „být“ (viz Excellent 1, Unit 6) 

Fráze  - viz Talk Time 

Požadavky 

viz gramatika 

Talk Time 

Fráze:  Don´forget your sunglasses. – Nezapomeň si sluneční brýle. 
 Don´forget to write. – Nezapomeň napsat. 
Obdobně jako u „want“ (chtít) (viz Unit 5)následuje za „forget“ „TO“, je-li pak sloveso v infinitivu. 
 
 Have fun. – Dobře se bav(te). 
 Let´s hope the weather is good. – Doufejme, že bude pěkné počasí. 
 

Fact File – Věžový most  

Text je těžší, než děti umí, předpokládá práci se slovníkem, odvozování neznámých slov a významů 

podle kontextu, děti mohou též spolupracovat mezi sebou. Po porozumění textu by měly děti napsat 

pár vlastních vět na stejné téma. Věty mohou použít z textu, ale doplnit vlastní údaje, které mají 

k dispozici nebo si zjistí. 

Slovíčka k vyhledání: biggest = 3.st. big, famous, world, built (build), bridge, need, cross,  lift, across, 

view, side, wait, until, times, bellow, look like 

Popiš několika větami vlastní most, který si najdeš – např. co to je za most, jak je starý, jak je dlouhý 

či vysoký, co je na něm zvláštního, kdo ho postavil, přes kterou řeku vede apod. 

 

 

 

 


