
 
Milí žáci a jejich rodiče,  
Pro další týden jsem připravila vysvětlení učiva z nové lekce 8., které najdete v následujícím videu 
https://www.youtube.com/watch?v=w-JJEjOVLdU  
K shlédnutí videa budete mimo jiné potřebovat učebnici a pracovní sešit.  
Ve videu je vysvětlená nová slovní zásoba a gramatika a je nahrán poslech úvodního rozhovoru, který je zatím 
probrán. Je tam taky vysvětleno, jaký domácí úkol děti mají.   
Domácím úkolem je: 

- Naučit se nová slova a fráze 
- V učebnici - přečíst rozhovory str. 38 a str. 40 
- Pracovní sešit – str. 38, cv. 1, 2, 3 (ptejte se na oblíbený pořad někoho z rodiny a otázky a odpovědi si 

zapište, vysvětleno ve videu). 
 
Níže posílám slovíčka a gramatiku z této hodiny. 

Hodně úspěchu přeji,  
Olga Bendová 

 
UNIT 8  What’s on TV? 
 
Úvod, opakování, gramatika 
 
Do you like apples?   Máš rád(a) jablka? 
Yes, I do / No, I don’t.     Ano, mám / Ne, nemám. 
What do you like to drink?  Co rád(a) piješ? 
I like juice.      Rád(a) piju džus (šťávu).  
I don’t like cola.     Nemám rád(a) kolu. 
What juice do you like?   Jaký džus máš rád(a)? 
I like orange juice.    Rád(a) piju pomerančový džus. 
I don’t like apple juice.   Nerád(a) piju jablečný džus. 
 
Slovní zásoba 

1. TV programmes (televizní pořady)  
 

TV programme   televizní pořad 
science fiction    vědeckofantastický  
animal programmes  pořad o zvířatech 
sports programmes  sportovní pořad 
quizzes = game show  soutěžní pořad 
music programmes  hudební pořad 
cartoon    animovaný kreslený film 
action film    akční 
detective story   detektivka 
comedy    komedie 
news    zprávy 
weather    počasí 
 

2. Rozhovor str. 38 
Great     skvělý 
Scary    strašidelný 
Boring    nudný 
 

3. Fráze, str. 40:  
What TV programmes do you like?  Jaké televizní pořady máš rád /ráda? 

https://www.youtube.com/watch?v=w-JJEjOVLdU


.     Mám rád(a) kreslené pohádky. I like cartoons

Do you like comedies?    Máš rád (líbí se ti) komedie? 

Yes, I do. // No, I don´t.    Ano, mám. // Ne, nemám. 

What Channel is it on?    Na kterém je to kanálu? 

It´s on channel 13.     Je to na kanálu 13. 

What time is it on?     V kolik hodin to dávají? 

It´s on at......      Dávají to v.....hodin. 

What´s on TV?     Co dávají v televizi? 


