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Unit 2 

Slovní zásoba 

mystery – záhada, tajemství, train – vlak,  who – kdo, drive – řídit, beard – bradka, clock – hodiny, 

false – chybný, true – správný, pravdivý, class – třída (kolektiv), mice – myši (nepravidelné mn.č.), live 

– žít, bydlet, stairs – schody (též podlaží – upstairs, downstairs), bookshelf – polička, I´m cool – jsem 

v pohodě, I don´t know – nevím, Where do you live? – Kde bydlíš?, where - kde 

Gramatika 

Opakování „can/can´t“, „there is/there are“ – viz Excellent 1 – Unit 10, 15 + otázky a odpovědi 

uč.11/7 

This/that – obě slova jsou ukazovacími zájmeny pro jednotné číslo. Rozdíl spočívá pouze v tom, že 

slovem THIS ukazuji na předměty, zvířata či osoby blízko u sebe, kdežto THAT ukazuje na předměty, 

zvířata a osoby vzdálené. 

Např.: this pen (toto pero)   x  that pen (tamto pero) 
 this dog (tento pes)   x  that dog (tamten pes) 
 this girl (tato dívka)   x  that girl (tamta dívka) 
 
This is a ruler. Is this a ruler? Yes, it is. (Tohle je pravítko. Je tohle pravítko? Ano, je.) 
That isn´t a cat. What  is (What´s) that?  That is a rabbit.      (Tamto není kočka. Co je to? To (tamto) je 
králík.) 
 
Požadavky 

viz gramatika 

Užití frází – viz Talk time 

 

Talk Time 

Fráze: Good luck ! – Hodně štěstí !  
 Oh,dear – citoslovce nemilého zjištění („propánajána“) 
 Better luck next time. – Ať se ti to příště povede lépe. 
 It´s your turn. – Teď je řada na tobě. 
 Well done. – Dobře se ti to povedlo. 
  
Fact File – Horské dráhy v zábavních parcích 

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: ride, about, made of wood, people, sat (sit), sleigh, slope, began (begin), build, 

at first, carriages, block ice, theme park, steel, safety, bar, air, upside down, frightening, Japan, 

metre, travel, hour, imagine, afraid, worry, just 
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Popiš několika větami vlastní horskou dráhu. Např.: v jaké zemi je, kdy byla postavena, z čeho byla 

vyrobena, jakou rychlostí jezdí vagonky, kolik lidí se do nich vejde, jezdí-li vzhůru nohama apod. 


