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Unit 6  

Slovní zásoba 

past – minulost, dragon – drak, saň, witch – čarodejnice, knight – rytíř, king – král, castle – hrad, bird 

– pták, hill – kopec, way – cesta, welcome – vítejte, vítáme vás, dream – sen, fight – bitva, boj, 

bojovat, repeat – opakovat, computer – počítač, of course – ovšem, spell – hláskovat, these – tito, 

tyto, those – tamti, tamty 

Gramatika 

Zápor v minulosti: 
  podmět + DIDN´T + sloveso + …. zbytek věty 
 
Např.: I didn´t see you. – Neviděl jsem tě. 
 He didn´t go shopping yesterday. – Včera nešel nakupovat. 
 
Záporná otázka v minulosti: 
Všeobecně se záporné otázky spíše netvoří. Pokud jsou nezbytné, přidá se záporka NOT za sloveso 
v určitém tvaru (1. ze sloves). 
Např.: What  didn´t  they have in the past? – Co neměli v minulosti? 
 
THIS, THAT, THESE, THOSE 
Ukazovací zájmena v jednotném čísle this a that  - viz Unit 2 – mají též tvary pro množné číslo:  
THESE – tito, tyto, tato – pro předměty blízko u mluvčího (viz Unit 2) 
THOSE – tamti, tamty, tamta – pro předměty vzdálené od mluvčího (viz Unit 2) 
 

Požadavky 

viz gramatika 

Talk Time 

Fráze: How do you say …? – Jak se řekne …? 
 Can you repeat that, please? – Můžeš to prosím zopakovat? 
 How do you spell it? – Jak se to hláskuje? 
 Can you write it down, please? – Můžeš to prosím napsat? 
 Of course. - Ovšem 

Fact File - Oblečení 

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: ordinary, woman, nice, pattern, sleeve, adult, always, rich, knight, tournament, 

tallest = 3.st. tall, wore(min. č. wear), protect, first, them, made of wool, put on, armour, heavy, 

metal, imagine, life 

Popiš několika větami vlastní textilní model – např.:kdo ho nosí, z čeho sestává, jaké má barvy, co je 

na něm zvláštního, je-li současný nebo z minulosti apod. 


