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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.



AT THE RAILWAY
STATION



Vocabulary – railway station
guard/conductor timetable single ticket return ticket

entrance platform dining car journey

passenger occupied ticket office direct train

left-luggage office delay arrival discount

way out/exit fare departure connection



Important verbs
� Go by train
� Get on a train
� Get off a train
� Catch a train
� Miss a train
� Reserve a seat
� Arrive
� Depart
� Change at
� Last
� Wait for

� Jet vlakem
� Nastoupit do vlaku
� Vystoupit z vlaku
� Stihnout vlak
� Zmeškat vlak
� Rezervovat si místo
� Přijíždět
� Odjíždět
� Přestoupit v
� Trvat
� Čekat na



Translate the announcement:
The train from Kolín arrives on 
platform eight in 10 minutes.

This train is 45 minutes late.

The train to Prague departs
from platform five.



Remember:
�ON TIME = načas
�IN TIME = včas

The trains usually run on time .

Don´t be late, try to arrive in time .



Remember:

When is the next train TO/FOR Oxford?

You must change AT Oxford.



What is the difference between:

�A) the next train
�B) the last train
�C) another train



Make your own polite requests on 
the train:
� Would you mind if I opened the window?
= Vadilo by vám, kdybych otevřela okno?

Would you mind if I …………………………………..?



Translate:
� Kde si mohu koupit lístek?
� Kde je nástupiště 2?
� Ztratil jsem jízdenku.
� Kolik stojí zpáteční jízdenka?
� Jak dlouho trvá cesta do Brna?
� Kdy přijede vlak z Prahy?
� Je toto sedadlo volné?
� Kde musím přestoupit?
� Chtěl bych studentskou slevu.



Compare travelling by train and 
travelling by car:
� TRAIN � CAR



Mindmap

At the
railway
station
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� Vlastní zdroje autora
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