Unit 8 C
VY_32_INOVACE_77
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Anglický jazyk
Ročník: 9

UNIT 8 C
1.Play domino

zachránit

continue

pokračovat

cub

mládě

den

brloh,doupě

donation

příspěvek,

extinct

vyhynulý

fur

dar
kožešina

hybernate

spát zimním

hunt

nature reserve

spánkem
přírodní

orphan

sirotek

protected

rezervace
chráněný

survive

přežít

transport

doprava

look after

dohlížet,

blind

slepý

save

lovit

starat se o

2.Match the meaning of the words
the bear´s hair

cub

a bear´s home

orphanage

a child with no
parents
killed by gun

hibernate

fur

to sleep through the
winter
a place where animals
are protected
money that you give
help
a baby bear

shot

to go on living after
a dangerous event
to chase and kill an
animal for food, sport
they have all died
a place where orphans
are looked after
to go on

protect

a

to keep from harm,
to keep safe

hunt

3.Solve the anagrams

den

nature reserve
orphan
extinct

a donation
continue

survive
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Anotace:
1/ Zahrají si domino, kdy rozstříhané kartičky po dvojicích skládají tak, aby český výraz
navazoval na anglický a naopak.
2/ Přiřadí anglický výraz k popisu příslušného slova.
4/ Vyřeší anagramy s výslednou tajenkou.
Materiál slouží pro úvodní hodinu lekce 8C, kdy se žáci seznamují se slovní zásobou a zároveň
jako příprava pro následující poslechovou část.
Řešení:
2.

1
2 a child with no

7 cub

8

4 hibernate

9

3

8 den

the bear´s hair
parents
killed by gun

4 to sleep through the 3 shot
5
6
7

a bear´s home

12 orphanage

to go on living after 11 fur
a dangerous event
10 to chase and kill an 6 a donation
animal for food,sport
11 they have all died
13 continue

winter
a place where animals5 nature reserve 12 a place where orphans 14 protect
are protected
are looked after
money that you give 2 orphan
13 to go on
9 survive
help
a baby bear
11 extinct
14 to keep from harm, 10 hunt
to keep safe

3.continue, cub, den, transport, survive, orphan, protected, nature reserve, hunt, fur, hibernate,
extinct, donation, hunter, orphanage, look after
Save the orphan bears !

