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Unit 5A- London

1/ Poskládej domino

budova crown jewels korunovační 

klenoty

tower

pevnost, hrad dome dóm, budova tour

prohlídka embarassing trapný theatre

divadlo feed krmit statue

socha fever horečka square

náměstí fountain fontána space rocket

vesmírná raketa millenium tisíciletí sightseeing

prohlídka 

památek

palace palác show

podívaná parliament parlament prime minister

premiér pigeon holub building



2/ Doplň chybějící slova v dominu

budova korunovační 

klenoty

pevnost, hrad dóm, budova

prohlídka trapný

divadlo krmit

socha horečka

náměstí fontána

vesmírná raketa tisíciletí

prohlídka 

památek

palác

podívaná parlament

premiér holub



3/ Doplň anglický význam slov

Across

3. prohlížení památek

5. premiér

6. korunovační klenoty

8. trapný

10. fontána

12. náměstí

13. divadlo

14. podívaná

15. prohlídka

17. tisíciletí

Down

1. palác

2. holub

4. horečka

5. parlament

7. vesmírná raketa

9. budova

10. krmit

11. věž,pevnost

12. socha

16. dóm



Solution:

Across

3. sightseeing

5. Prime Minister

6. crown jewels

8. embarrassing

10. fountain

12. square

13. theatre

14. show

15. sightseeing

17. millenium

Down

1. palace

2. pigeon

4. fewer

5. parliament

7. space rocket

9. building

10. feed

11. tower

12. statue

16. dome
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Metodický list:

1/ Žáci dostanou rozstříhanou podobu tabulky (domino- karty se slovy po dvojicích). Např. budova-

crown jewels a hledají český význam slova crown jewels. Pokud najdou slovo korunovační klenoty, 

zároveň se jim objeví další slovo, kterému chybí dvojice. Až domino skupiny dokončí, promítne se 

tabulka přes projektor a žáci nahlas čtou dvojice.

2/ Tabulku je možné promítnout přes projektor nebo vytisknout, žáci doplňují chybějící slova 

v dominu.

3/ Žáci doplní anglická slova do „criss cross“- měli by již zcela zvládat psanou formu slovní zásoby 

dané lekce.

Jednotlivá cvičení jsou využívána v různých po sobě jdoucích hodinách jako samostatná/skupinová 

práce nebo jako hra týmů. Některá cvičení lze využít jako test k prověření slovní zásoby dané lekce.




