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Unit 12 

Slovní zásoba 

hippo – hroch, crocodile – krokodýl, giraffe – žirafa, otter – vydra, seahorse – mořský koník, tiger – 

tygr, lion – lev, elephant – slon, chimp – šimpanz, bushbaby – lemur, animal – zvíře, sandwich – 

obložený chleba, tooth (teeth) – zub (zuby), wing – křídlo, paw – packa, tlapa, fur – srst, kožešina, 

claw –dráp, tail – ocas, climb – šplhat, lézt, run –běhat, feed – krmit, work – pracovat, sharp – ostrý, 

soft – měkký, fast – rychlý, home – doma, bin – odpadkový koš, where – kde, over there – támhle, try 

and guess –zkus hádat (zkus a hádej), every day – každý den, lots to do – mnoho práce 

Gramatika 

Opakování lekcí 9 – 11 (can/can´t, have got, koncovka –s/-es ve 3.os. č. jednotného v přítomném čase 

u sloves) 

Požadavky 

Užití fráze: Would you like ….? (Dal by sis …?, Dali byste si … ?) 
      Yes, please. / No, thank you.    (zdvořilý souhlas či odmítnutí) 
 
Opakování lekcí 9 – 11 (can/can´t, have got, koncovka –s/-es ve 3.os. č. jednotného v přítomném čase 

u sloves) 

 

Talk time 

Užití fráze: Would you like ….? (Dal by sis …?, Chtěl  bys … ?) 
      Yes, please. / No, thank you.    (zdvořilý souhlas či odmítnutí) 
 
      Where is the bin? (Kde je odpadkový koš?)      It´s over there. (Je támhle). 
 
Story time 

Nepovinná slovíčka: there – tam, tired – unavený, I want to go to bed – Chci jít spát, great – skvělý, 

song – písnička, sail the sea – plout po moři, beard – bradka, some – nějaký, trochu, nice – pěkný, 

give – dát 

Básnička 

Five little elephants    Pět malých slonů 
standing in a row   stojících v řadě 
five little trunks    pět malých chobotů 
wawing Hello    mávajících na pozdrav 
„Oh,“ said an elephant   „Jé,“ řekl jeden slon 
„It´s time to go“   „Je čas odejít“ 
 
 
 
 


