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Unit 14 

Slovní zásoba 

safe – bezpečný, escape – únik, move – hýbat se, robber – lupič, put – položit, dát, give – dát, 

darovat, sky – obloha, angry – rozzlobený, gold – zlato, swimming pool – plovárna, on foot – pěšky, 

soup – polévka, Wild West – Divoký západ, have a good time – mít se dobře, užít si, glass – sklenice, 

bowl – miska, piece – kus, cup – šálek, somebody – někdo (v ozn. větě), anybody – někdo (v otázce), 

nikdo (v záporné oznamovací větě), nobody – nikdo (v krátké odpovědi) 

Gramatika 

Předložka „OF“: nahrazuje náš 2.pád 
Např.: a cup of tea = šálek čaje  
 a bowl of soup = miska polévky 
 a bottle of water = láhev vody 
 
 
Předložka „BY“: nahrazuje náš 7. pád 
Např.:  I go by bus to school. – Do školy jezdím autobusem. 
 I went to my grandmother by train. – K babičce jsem jel vlakem. 
! pěšky = on foot 
 

SOMEBODY/ ANYBODY /NOBODY 
Slovíčka fungují obdobně jako „some“ a „any“ – viz Unit 13. Vztahují se však poze na osoby. 
Např.:  Somebody is wearing a black T-shirt. Who is he? – Někdo má na sobě černé tričko. Kdo je to? 
 Is anybody here? No, nobody. – Je tu někdo? Ne, nikdo. 
 

Požadavky  

viz gramatika 

Písnička 71/7 

Nepovinná slovíčka: baddie– lump, daddy = dad, won´t do – neudělá, caught  - chytil, end – končit, 

jail – vězení 

Talk Time 

Fráze:  Would you like a +podst. jm.? – Dal byste si + podst.jm. 
 Would you like TO + sloveso ? – Chtěl byste + sloveso  viz „want“ Unit 5 a „forget“  Unit 12
 I´d rather = raději bych 
 
Nechceme-li v odpovědi opakovat stejné slovo jako v otázce, nahradíme ho slovíčkem „one“. 
Např.: Which train is for London? It´s this one. (Který vlak je do Londýna? Tenhle.) 
 

Fact File 

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 
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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: mountain, helmet, pedal, saddle, most, handlebars, cow, horn, unicycle, difficult 

 


