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anotace Výklad nové látky se zaměřením na aktivní komunikační 
dovednosti.

Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny a k samostudiu 
žáků.



LIVING IN THE CITY



Square Public transport Pavement Church

Street/road Railway station Bridge Cinema

Hospital Bus stop Car-park Post office

Police station Underground Downtown Suburb

Fire station Crossroad Cemetary Library

Vocabulary - city



The type of houses and flats -
connect correct pairs:

∗ Flat
∗ Studio flat
∗ Block of flats
∗ Tower block
∗ Detached house
∗ Semi-detached house
∗ Terraced house
∗ Cottage

∗ Chata
∗ Věžák
∗ Byt
∗ Dvojdomek
∗ Řadový dům
∗ Garsoniéra
∗ Činžovní dům
∗ Rodinný dům



Zopakujte si, jak se stupňují přídavná jména a jaká pravidla se 
uplatňují při stupňování:

nice – nicer – the nicest
big – bigger – the biggest
happy – happier – the happiest
good – better – the best

important – more important – the most important

Stupňování přídavných jmen:



THAN = než

- I am older than you.

- This book is more interesting than that book.

AS…AS = tak…jako

- I am not as old as you.

- This book isn´t as interesting as that book.

Srovnávání:



Compare Prague and Jílové:

∗Prague ∗Jílové



Compare Prague and London:

∗Prague ∗London



Are there any places of interest in 
your city/town?



Compare life in the city and in the
village:

∗ CITY ∗ VILLAGE



∗ Go straight.

∗ Walk along this street.

∗ Turn left.

∗ Turn right.

∗ It is around the corner.

∗ Go towards the post office.

∗ Cross the street.

Translate:



∗ Vlastní zdroje autora

∗ Zdroje obrázků – Klipart Windows 7

Zdroje  


