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Tematický okruh At the airport

Datum tvorby 21. 8. 2013

anotace Výklad nové látky se zaměřením na aktivní komunikační 
dovednosti.

Metodický pokyn Prezentace je určena jako výklad do hodiny a k samostudiu 
žáků.
Možnost využití: promítání ve třídě při výkladu na 





airline stopover boarding pass valid/invalid

aeroplane arrival gate passport

destination departure crew delay

direct flight customs hand luggage business class

connection flight ticket excess luggage economy class

Vocabulary – at the airport



Translate these verbs and use 
them in your sentences:

Book/reserve

Confirm

Cancel

Check-in

Catch a plane

Miss a plane

Arrive

Depart

Take off

Land

Go on a plane/board

Get off a plane

Important verbs:



The flight number OK225 is cancelled.

The flight number OK225 is delayed.

The plane from London  is landing.

Translate information on the board:



a) A delay of 40 minutes

b) A 40-minute delay

Remember:



Information on the boarding pass:

Mr. Jason Smith
Flight number OK551

Destination: Prague – New York
Economy class
Non-smoking

Row 25
Seat B



Translate the following instructions:

Go straight

Use the
GATE 12

Do not 
smoke

Fasten
your seat

belts

Switch
off your
mobile 
phones

Show me
your

passport, 
please

Fill in this
form

Stay on 
your place

Use the
exit 5

Board
the

plane



Order some drink on the plane:



The plane takes off.

You decide to go on holiday.

The plane lands.

You order some drink and some meal on the plane.

You arrive at the airport.

You go to your gate.

You check-in.

You go through passport control.

You board the plane.

You fasten your seat belts.

In what order do these things happen?



1. Chtěl bych si rezervovat dvě zpáteční letenky do Londýna.

2. Chtěl bych zrušit letenku.

3. Chtěl bych potvrdit rezervaci na let číslo OK152.

4. Chtěl bych sedadlo u okna.

5. Kolik stojí zpáteční letenka?

6. Ztratil jsem pas.

7. Jak dlouho trvá let?

8. Kdy přistaneme?

9. Zmeškal jsem svůj let.

10. Musím se odbavit.

Translate:



What are the advantages of travelling
by plane?



Mindmap:

AIRPORT
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