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Unit 10 

Slovní zásoba 

air – vzduch, dirty – špinavý, Earth – Země, pollute – znečišťovat, problem – problém, river – řeka, 

sell- prodat, buy – koupit, shoot – střílet, kill – zabít, tusk – kel, space – vesmír, prostor, station – 

stanice, nádraží, necklace – náhrdelník, řetízek na krk, make money – vydělat peníze, sponsor – 

sponzorovat, sponsored  swim – sponzorované plavání, tired – unavený, bottle bank – kontejner na 

láhve, danger – nebezpečí, recycle – recyklovat, paper – papír, why – proč, because – protože 

 

Gramatika 

Otázky a odpovědi typu: Proč ………..? – Protože ………… . 

Tvoří se stejně jako všechny zjišťovací otázky viz Excellent 1, Unit 9. 

Např.:  Why do you want to be a teacher? (Proč chceš být učitelkou?) 
Because I like children. (Protože mám ráda děti.) 

Why are you sad?  (Proč jsi smutný?) 

Because there are hungry children in Africa.  (Protože v Africe jsou hladové děti.) 

 

 

2. tvar osobních zájmen 
Angličtina sice neskloňuje, ale pro osobní zájmena používá tzv. 2.tvar tam, kde os. zájmeno není 
podmětem (tzn. „v našem“ 2.-7.pádu). 
  I  - me 
  you -  you 
  he - him 
  she - her 
  it - it 
  we -  us 
  they -  them 
 

 Požadavky 

Opakování tvoření zjišťovacích otázek v přítomnosti, především typu „proč – protože“. 

Fráze  - viz Talk time 

2. tvar osobních zájmen ve větách či částech věty 

Procvičování 

a present for  (he) 
a letter from  (I) 
Happy birthday to  (you) 
it was under  (it) 
I saw  (they) 
flowers for  (she) 
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help  (he) 
with  (we) 
he is going to fall off  (it) 
I visited  (she) 
say  (they) 
give it (we) 
thank  (you) 
talk to  (I) 
that is  (I) 
write   (he) 

 

Skupinová práce podle uč. 50/4 

1) Listen together to the tape - Page 50, Activity 4. Answer: 
What is it a sponsored swim? 
Is it anything similar in our republic? 
Why is Kerry´s school doing a sponsored swim? 
How far is Kerry going to swim? 
Why is Kerry sad? 
How much money is Kerry going to get? 
 
2) What sponsored activity does your group want to do? (Possibilities: sponsored walk, bike ride, 
dance, swim, jump .....) 
Write your letter for sponsors. 
 
3) Imagine one of you is going to do a sponsored activity. The other are going to sponsor. Make your 
list of sponsors. 
 
 
Písnička uč.51/7 

Nepovinná slovíčka: petals – okvětní lístky, tell  - říci, vyprávět,reason - důvod, thing – věc, leaves – 

listí, grow – růst, turn brown – zhnědnout, stay – zůstat, sky – obloha, hate – nenávidět, nesnášet, 

wasting energy – plýtvání energií, belong - patřit 

Talk Time 

Are you going to ……… ? – Budeš (chystáš se) …………. ? 
Yes, I´m.   - Ano, …. . 
No, I don´t think so. - Ne, nemyslím. 
I ´m not sure.  - Nejsem si jistý. (Ještě nevím.) 
 
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.  

Slovíčka k vyhledání: global environmental network, protect, panda, rhino, other, endangerous, 

species, international, organisation, member, website, important, hunt, ruin, habitat, sometimes, 

destroyed, need, land farming, other times, build, city, once, countryside, look after, wild, make a 

living, damage, giant, hunter, valuable, die, run out of, bamboo, alive, government nice, safety, 

encourage, business, generation 
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Práce s textem podle učebnice str. 53 a internetu (www.panda.org) 

1) What is it - "WWF - the global environment network" ? 
 
2) How many members does WWF have? 
 
3) What animals does WWF want to protect? 

4) Why are some animals in danger? 

5) What is the symbol of WWF? 

6)  Why are pandas in danger? 

7) What has WWF done for pandas in China? 

8) Who does WWF encourage to look after the Earth? 

9) Now go to the computer classroom and have a look at www.panda.org and print one page of an 

endangered animal. 

www.panda.org  / WWF – WWF / What we do / Priority Species /  vyber si 1 zvíře, které chceš, a 

napiš o něm několik vět (co ses dozvěděl). Vytiskni si obrázek tohoto zvířete (může být i s textem). 

 


