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MY BEST FRIEND



Vocabulary - appearance

O BUILD (postava):

He is slim/thin/skinny/well-built/plump/fat.

O HEIGHT (výška):

He is short/tall/of medium height.

O FACE (obličej):

He has got a thin/round/oval/square face.

O HAIR (vlasy):

He has long/short/straight/wavy/curly hair.



Translate:

O 1. Nosí brýle.

O 2. Má krátké černé vlasy.

O 3. Není tlustá.

O 4. Má rovné nebo vlnité vlasy?

O 5. Má tmavé vlasy a modré oči.

O 6. Má světlé vlasy a hnědé oči.

O 7. Je vysoký nebo malý?



Use the dictionary:

freckles
moustache

wrinkles

scar
bald

ginger fringe
beard

ponytail



Vocabulary - personality

++++ ----

friendly caring selfish rude

easy-going helpful bossy                 arrogant

cheerful sociable stubborn lazy

reliable tolerant unfriendly dishonest



Describe your friend:

O How does he/she look like? = vzhled

O What is he/she like? = povaha



Answer these questions:

O 1. Why are friends important?

O 2. What do you like about your best friend?

O 3. Have you got a lot of friends?

O 4. How do you spend your time with friends?

O 5. Who is your friend at school?

O 6. Are you a good friend?

O 7. What should we do to keep our friends?

O 8. Why do some friendships end?



What does the best friend
never do?

My best
friend
never

Lies
to me



Translate and discuss:

O „A good relationship is something that can
not be bought for money.“

O „We accept each other as we are.“

O „True friends are people who are always
here for you.“



My opinion:

O I think that … myslím si, že

O In my opinion … podle mého názoru

O According to me … podle mě

O It seems to me that … zdá se mi, že



Finish this sentence:

O I think that an ideal friend should ….



Attractiveness:

O Pro hezkého muže používáme výrazy:

good-looking, handsome

O Pro hezkou ženu používáme výrazy:

attractive, lovely, pretty, beautiful



Compare your two friends:

O Porovnejte vzhled i vlastnosti

O Zopakujte si, jak se stupňují přídavná jména

O Použijte výrazy than a as…as

O Porovnejte i zájmy dvou přátel



Imagine this situation and 
what would you say:

O Your best friend broke up with his girlfriend

O Your best friend is in a bad mood

O Your best friend is very upset

O Your best friend is getting fat



Use these words in the
sentences:

O Support (podporovat)

O Share (sdílet)

O Respect

O Get on with sb. (vycházet s někým)

O Understand

O Argue (hádat se)

O Rely on sb. (spolehnout se na někoho)

O Trust (věřit)



Zdroje  

O Vlastní zdroje autora

O Zdroje obrázků – Klipart Windows 7


