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HELLO! How are you? I´m fine, thank you. 

Doufám, že jste předcházející lekci zvládli. Dnes tedy začneme další lekci. 

Nejprve se naučíme slovíčka a výslovnost. Slovíčka jsou rozdělena do dvou skupin. 

Abyste mohli trénovat výslovnost, budeme opět používat slovník z internetu. 

Připojte si k počítači reproduktory nebo sluchátka a můžeme jít a to. 

Za každým slovíčkem  ve druhém sloupečku dole v tabulce je vždy odkaz na 

výslovnost (https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bridge), když ho rozklikneš 

, objeví se ti stránka slovníku s výslovností.  

 

 

Když klikneš na tlačítko s reproduktorem, výslovnost se ti přehraje.   

Takže postupuj následovně: – kliknu – poslechnu – zopakuji  - a to vždy 10 krát u 

každého slovíčka 

 

6. 4. První den se nauč žlutá slovíčka, nejprve výslovnost a pak si vezmi papír nebo 

sešit a každé žluté slovíčko pětkrát opiš 

7. 4. Druhý den si zopakuj žlutá slovíčka a nauč se červená slovíčka, nejprve 

výslovnost a pak si vezmi papír nebo sešit a každé červené slovíčko pětkrát opiš 

8. 4. Třetí den si všechna slovíčka zopakuj. Pokud zapomeneš výslovnost, klikni na 

odkaz v druhém sloupečku 
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CHAPTER 20 - The town   [taun]   město 

V této kapitole se naučíme další slovíčka věcí a budov, které můžeme najít i 
v našem městě. 
 
Pusťme se do toho: 
 
bench https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bench lavička 

bin https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bin odpadkový koš 

bird https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/bird pták 

church https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/church kostel 

flower https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/flower květina 

hospital https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/hospital nemocnice 

school https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/school škola 

shop https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/shop obchod 

slide https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/slide klouzačka 

swing https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/swing houpačka 

 
 
Slovíčka: 
 
bench    [benč]   lavička 
bin    [bin]    odpadkový koš 
bird    [brd]    pták 
church   [čérč]    kostel 
flower   [flaur]    květina 
hospital   [hospitl]   nemocnice 
school   [skůl]    škola 
shop    [šop]    obchod 
slide    [slajd]    klouzačka 
swing    [sving]   houpačka 
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Od 9. 4. do 13. 4. jsou velikonoční prázdniny, takže odpočívejte. 
Pro zajímavost: 
Jak se slaví Velikonoce ve Velké Británii. 
Anglicky: easter [https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/easter] 
 
V Británii znamenají Velikonoce především zábavu pro děti spojenou s hledáním vajíček. 
 
Vajíčka (Easter egg) se zdobí v sobotu večer. Velkým dnem oslav a veselí je velikonoční neděle. 
Podle pohádky je v noci zajíček (Easter bunny) schová po zahradě a děti je v neděli ráno 
hledají. Nejoblíbenější jsou vajíčka čokoládová, která obchody nabízejí už od ledna. 

             
 
 Od dvanáctého století obdarovává před Velkým pátkem anglický panovník chudé. Velikonoční 
panovnická almužna (Maundy Money) se rozdává na Zelený čtvrtek má v dnešních dnech již 
pouze význam symbolický. Přesto jsou zvláštní mince ražené pro tuto příležitost draze ceněnou 
sběratelskou raritou. 
 

      
 
Soutěž o nejhezčí klobouk 
Děti ve školkách a školách během Velikonoc soutěží o to, kdo vyrobí nejkrásnější a 
nejoriginálnější klobouk. S jeho výrobou jim často pomáhají i rodiče. Podmínkou je, že klobouky 
musí být zdobeny velikonočně. 
 

     

https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/easter


Křížové buchty 
Jak ve Velké Británii, tak v USA se pečou křížové buchty (hot cross buns) z kynutého těsta s 
hrozinkami s polevou z bílku, cukru a citronové šťávy ve tvaru kříže. Kříž symbolizuje ukřižování 
Krista. Horké křížové buchty snídají Američané a Britové na Velký pátek. 
 

 
 
 
Přeji vám tedy: 
 

Happy easter!        Veselé velikonoce! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úterý 14.3. Než se pustíme do práce s učebnicí a pracovním sešitem, je nutno 
si přečíst následující text 
 
Fráze: 
 
Is there?  [is dér]  Ja tam? 
Yes, there is. [jes, dér is]  Ano, (tam) je. 
No, there isn`t. [nou, dér isnt] Ne, (tam) není. 
Are there?  [ár dér]  Jsou tam? 
Yes, there are. [jes, dér ár]  Ano, (tam) jsou. 
No, there aren`t. [nou, dér árnt] Ne, (tam) nejsou. 
 
 
Gramatika: 
 
Už umíme říct, že někde něco je (např. most ve městě, stromy na náměstí): 
 
There is a bridge in the town. (jednotné číslo – jedna věc) 
 
There are two trees in the square. (množné číslo) 
 
A v této lekci se naučíme vytvořit otázku a zeptat se, jestli někde něco je (v 
jednotném i množném čísle) a také si odpovědět. 
 
Tvoření otázky: 
 
Otázku vytvoříme tak, že sloveso (be) přesuneme na první místo: 
 
Jednotné číslo: 
 
There is a hospital in the town.  Ve městě je nemocnice. 
 
Is there a hospital in the town? Je ve městě nemocnice? 
 
A teď si odpovíme: 
 
Yes, there is.    Ano,  (tam) je. 
 
No, there isn`t.    Ne, (tam) není. 
 



Množné číslo: (nezapomínáme na koncovku –s u podstatného jména 
         v  množném čísle) 
 
There are two hospitals in the town.  Ve městě jsou dvě nemocnice. 
 
Are there two hospitals in the town?  Jsou ve městě dvě nemocnice? 
 
A teď si odpovíme: 
 
Yes, there are.   Ano, (tam) jsou. 
 
No, there aren`t.   Ne, (tam) nejsou. 
 
 
 
Středa 15. 4. Práce s učebnicí: 
Nejprve si zopakuj všechna slovíčka. 
Pak si otevři pracovní sešit na straně 52 a vypracuj cvičení 1., 2. a 3. 

1. A 2. cvičení si oprav podle slovíček a klíč k 3. cvičení je v pracovním sešitě 
na straně 83 v prostředním sloupečku nahoře. 

 
Pak si otevři učebnici na straně 58 a podívej se na cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti si 

zadání a pusť si poslech na tomto odkazu  
2.mp3

alespoň pětkrát. Pak si přečti text alespoň 

dvakrát a přelož si do češtiny. 

 
Až si přečteš článek, tak se zamysli a představ si cestu do cukrárny v našem 
městě. Zkus si pojmenovat budovy, které na cestě uvidíš. 
 
V učebnici na straně 59 nahoře si prohlédni obrázky a u každého obrázku si 
pozorně přečti otázku a odpověď. Potom si otevři pracovní sešit na straně 53 a 
vypracuj cvičení 4. Kontroluj si podle učebnice. 
 
Na papír si nakresli park, do kterého rád/ráda chodíš a zkus popsat (ze slovíček, 
které znáš), co se v něm nachází. 
 
 
 
 



Čtvrtek 16. 4. Práce s učebnicí: 
 
Otevři si učebnici na straně 59 a přečti si zadání cvičení 3. pak si pusť rozhovory 

na odkazu 3.mp3 .  
Otevři si pracovní sešit na straně 53 a doplň cvičení 5 a 6. 
 
Pátek 17. 4. Práce s pracovními listy 
 
Pro opakování máš zde připraveny tři pracovní listy s opakováním z předcházejících 

lekcí. Popros rodič, jestli by ti je mohli vytisknout. Pokud to nebude možné, vyber si 

některá cvičení a napiš si je na papír nebo do sešitu.  

 
Nakonec jsou zde odkazy na doplňovačky, to znamená přiřadit správná slova 

ke správným obrázkům. U slov jsou zase tlačítka s reproduktorem. Můžeš si 

přehrát výslovnost. 

https://www.learningchocolate.com/content/family-tree-1 

https://www.learningchocolate.com/content/describing-people 

https://www.learningchocolate.com/content/easter 

https://www.learningchocolate.com/content/clothes 

 
Pokud to zvládnete, bude to super, pokud něco nepůjde, nevadí. 
 
Jestli nebudete něčemu rozumět, napište emaily. Adresy jsou nahoře. 
 

Good bye and see you later. 
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Pro zajímavost: 
 
Budovy a památky, které se nachází v Londýně 
 
Westminsterský palác – je to sídlo Parlamentu Velké Británie. Nejznámější částí 
paláce je věž Big Ben. Palác obsahuje přes 1000 místností. 

 
 
Big Ben je hovorové označení používané pro věž s hodinami Westminsterského 
paláce v Londýně a neformální pojmenování Velkého westminsterského zvonu, 
největšího v této věži. 
 



 
Buckinghamský palác je londýnským sídlem britského panovníka a největší 
královskou pracovnou na světě. Buckinghamský palác je mimo to, že je 
londýnskou rezidencí královny Alžběty II., i místem konání akcí státního 
významu, akcí pořádaných dvorem, místem vítání hlav států a také velkou 
turistickou atrakcí. 
 
 

 
 



Tower - Bílá tvrz (White Tower), čtvercová budova s vížkou na každém rohu, 
která dala této pevnosti jméno, je uprostřed komplexů budov u řeky Temže v 
Londýně, sloužila jako pevnost, zbrojnice, pokladnice, mincovna, palác, místo 
poprav, observatoř, útočiště a vězení především pro vězně z vyšších vrstev.  
Alžběta I. zde byla vězněna v době vlády její sestry Marie, naposledy byl Tower 
použit jako vězení v době druhé světové války.  
 

 
Tower Bridge je kombinovaný visutý a zvedací most v Londýně nad řekou Temží. 
Stojí nedaleko hradu Tower 
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