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Unit 4 

Slovní zásoba 

Sorry – promiňte, what´s that noise? – co je to za hluk (nepovinně bylo ve 2. lekci), present – dárek, 

paintbox – vodovky, from Ben to Megan – od Bena pro Megan, fat – tlustý, sausage – párek, klobása, 

pan  - pánev, sitting in a pan – sedící v pánvi, sizzle – citoslovce pro prskání, bang – citoslovce pro 

ránu, prasknutí, one goes bang – jeden udělá prásk, whose - čí 

Gramatika 

Opakování gramatiky lekcí 1 -3. 

Užití oslovení: Miss (slečna, paní) 
- užívá se jen ve spojení s příjmením 
- užívá se pro slečnu nebo paní, nevíme-li jistě, jestli je vdaná 

Pozn.: (nepovinné) 
- je-li paní vdaná, lze užít místo Miss oslovení Mrs., pro pány Mr.  
- oslovujeme-li pány a paní bez užití příjmení, říkáme Sir – pane, Madam – paní 
- mluvíme-li o paních a pánech, používáme slova lady a gentleman (též v hromadném oslovení 

„Ladies and gentlemen“ (Dámy a pánové, …) 
 

Požadavky 

viz lekce 1-3, fráze z Talk time 

Písnička 21/5 + The wheels on the bus 

1. The wheels on the bus go (round and round) 3x   Kola autobusu se točí dokola 
 The wheels on the bus go round and round all through the town. -“-    celým městem. 

2. The people on the bus go (up and down) 3x  Lidé v autobuse vstávají a sedají 
The people on the bus go up and down all through the town.  -“-    celým městem 

3. The driver on the bus says (Move on back) 3x Řidič autobusu říká: Posuňte se dozadu 
4. The babies on the bus go (whee,whee, whee) 3x Mimina v autobuse fňukají 
5. The mommies on the bus go (sh, sh, sh) 3x  Mamky v autobuse je utišují 
6. The horn on the bus go (beep, beep, beep) 3x  Klakson autobusu pípá 

 

 

Talk time 

Nové fráze: 
Whose is this? = Čí je tohle? 
It´s mine. = To je moje. ! mine se užívá jen bez předmětu narozdíl od věty This is my book. – To je 
moje kniha. 
Put it away, please. = Dej to pryč, prosím. 
 

Story time 

Nepovinná slovíčka: bed – postel, treasure – poklad, captain – kapitán, are you scared of mice? – 

bojíš se myší?, engine – motor, let´s go and see the Captain – pojďme se podívat na kapitána, friend – 
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kamarád, přítel,  welcome to our bout – vítáme tě na naší lodi, Let´s go for a ride – pojďme se projet, 

like – mít rád  


