
CHALLENGES 2 
P�eklad pokyn� ke cvi�ením v pracovním sešit� 

 
BACK TO SCHOOL 
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Slovní zásoba: Školní p�edm�ty a dny 
1) Dopl�te názvy školních p�edm�t�. 
2) P�edstavte si sv�j rozvrh. Odpov�zte na otázky. 
3) Podívejte se na tyto dv� lavice. Napište R (Richard) nebo A (Amy) vedle v�cí, 
které jim pat�í. 
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Gramatika: slovesa to be, have got, can  
Slovní zásoba: �íslovky 
4) P�epište v�ty se správným použitím slovesa have got 
5) Podívejte se znovu na obrázky ve cvi�ení 3. Jsou tyto v�ty správn� (true - T) 
nebo špatn� (false - F)? Opravte v�ty, které jsou špatn�. 
6) Poslouchejte a p�i�a�te nahrávky (1-5) a správné odpov�di (a-e). 
7) P�e�t�te si pohlednici a odpov�zte na otázky. 
8) Dopl�te pohlednici. Použijte am, is, are, was nebo were.  
Your turn 
9) P�edstavte si, že jste te� na prázdninách. Odpov�zte na otázky a napište svoji 
pohlednici. 
 

MODULE 1 – The Challenge 
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P�íprava 
Slovní zásoba: Koní�ky a zájmy 
1) Podívejte se na informace o klubu pro mladé. Napište slovy jednotlivé aktivity. 
Poslech 
2) Poslouchejte a dopl�te poznámky do tabulky. 
3) Dopl�te jména míst v Londýn�. Použijte slova z ráme�ku. 
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Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba: Komunikace 
1) Napište pod obrázky slovy druhy komunikace. 
2) Co pot�ebujete? Napište slova z ráme�ku pod obrázky za použití send (poslat) 
nebo use (používat). 
Gramatika: P�ítomný �as prostý (Grammar reference, strana 112) 
3) Vyberte správná slova. 
4) Použijte slovesa ve správném tvaru za použití p�ítomného �asu prostého. 
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5) Zm��te v�ty tak, aby byl význam opa�ný. 
6) Napište p�íslovce ve správném po�adí. 
7) Vyberte správné p�íslovce.  
8) Napište pravdivé v�ty. Použijte slovesa z ráme�ku nebo dle vlastních nápad�. 
9) P�i�a�te otázky (1-5) a odpov�di (a-e) 
10) Dopl�te otázky. Použijte slova v závorkách. 
Your Turn 
11) Napište otázky a poté na n� odpov�zte. Napište celé v�ty nebo jen krátké 
odpov�di. 
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Dovednosti 
Slovní zásoba: p�ídavná jména popisující lidské vlastnosti 
1) Dopl�te p�ídavná jména. 
2) P�i�a�te obrázky a správná p�ídavná jména ze cvi�ení 1.  
�tení 
3) �t�te o Lukovi a Hannah a dopl�te text. Zvolte variantu a, b nebo c. 
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4) P�e�t�te si text ve cvi�ení 3 znovu. Vyberte správnou variantu Správn� (a), 
Špatn� (b) nebo Není psáno (c). 
5) Dopl�te rozhovor. Vyberte správnou odpov�� Cath. Dv� odpov�di jsou použity 
navíc. 
6) P�i�a�te slova z ráme�k� A a B a dopl�te tak v�ty. 
7) Podívejte se na Samovi známky. Dopl�te popis pomocí good, bad, at nebo in. 
Your Turn 
8) Dopl�te v�ty. Použijte slova z ráme�ku nebo své vlastní nápady. 
 
strana 10 
Komunikace 
Klí�ové výrazy: Preference 
1) Napište výrazy pod správné obrázky. 
2) �t�te a poslouchejte konverzaci. Poté dopl�te v�ty správnou formou slovesa ze 
cvi�ení 1. Každé sloveso použijte jen jednou. 
3) Znovu �t�te a poslouchejte konverzaci ze cvi�ení 2. Napište v�ty za použití a lot 
a very much. 
Your Turn 
4) Napište pravdivé v�ty. 
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Slovní zásoba 
5) Dopl�te rozhovory výrazy z ráme�ku. 
Poslech 
6) Poslechn�te si 5 rozhovor� a odpov�zte na otázky. Vyberte a, b nebo c. 
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�etba 1 
1) Odpov�zte na otázky. 
2) Odpov�zte na otázky znovu - tentokrát o svých rodi�ích. 
3) Vyberte správný nadpis. 
4) Jsou tyto v�ty správn� (true - T) nebo špatn� (false - F)? 
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5) P�e�t�te si blog a najd�te chyb�jící v�ty.  
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Kontrola jazyka 1 
Slovní zásoba 
1) Najd�te nehodící se slovo. 
2) Vyberte správná slova. 
Gramatika 
3) Se�a�te slova tak, aby tvo�ila v�ty. 
4) Dopl�te konverzaci za použití správného tvaru slovesa z ráme�ku, nebo 
krátkých odpov�dí. 
Klí�ové výrazy 
5) Napište podtržená slova vedle správného obrázku. 
 

MODULE 2 - Neighbours 
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P�íprava 
Slovní zásoba: Povolání 
1) Dopl�te slova za použití povolání (1-11), poté je p�i�a�te ke správnému obrázku 
(a-k). 
2) Poslechn�te si Marka a napište, zda je v�ta pravdivá (true - T) nebo nepravdivá 
(false - F). 
Your Turn 
3) Jací jsou vaši sousedi? Napište šest v�t. 
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Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba 
1) P�i�a�te slovesa (1-5) a slova (a-e). 
2) Dopl�te v�ty. Použijte slova z ráme�ku. 
3) Dopl�te text za použití slov ze cvi�ení 2. 
Gramatika: P�ítomný �as pr�b�hový (Grammar reference, strana 113) 
4) Podívejte se na obrázek ze cvi�ení 3. Dopl�te v�ty za použití p�ítomného �asu 
pr�b�hového. 
Gramatika: P�ítomný �as prostý a pr�b�hový (Grammar reference, strana 
114) 
5) Vyberte správný tvar sloves. 
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6) Dopl�te popis slovesy (a-h). 
7) Dopl�te text za použití správného tvaru slovesa v závorce. 
8) Dopl�te otázky. 
9) Vytvo�te pro odpov�di otázky. Použijte správný tvar slovesa z ráme�ku. 
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Dovednosti 
�tení 
1) Dopl�te text. Použijte a, b nebo c. 
2) Vyberte pro text nadpis. 
3) P�i�a�te definice a slova nebo fráze z textu. 
Your Turn 
4) P�edstavte si, že je ve t�íd� kamera. Ty a kamarád se skrz ní díváte. Co vidíte? 
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Slovní zásoba 
5) Dopl�te rozhovory. Vyberte a, b nebo c. 
6) Dopl�te v�ty. Vyberte a, b nebo c. 
7) Napište slova.  
8) Dopl�te v�ty. Použijte výrazy s have. 
9) P�epište v�ty. Použijte slova v závorce. 
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Komunikace 
Slovní zásoba: Jídlo a pití 
1) Napište slova do správného seznamu. 
Klí�ové výrazy: V kavárn� 
2) Dopl�te rozhovor. Vyberte správnou odpov�� zákazníka. Dv� odpov�di jsou 
použity navíc. 
3) Dopl�te rozhovor. Do mezer napište jedno slovo. 
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Poslech 
4) Poslouchejte a zaškrtn�te správnou objednávku. 
5) Poslouchejte a dopl�te informace. 
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Writing Challenge 
1) P�e�t�te si email. Vyberte správné odpov�di. 
2) Vyberte správná slova. 
3) Dopl�te odpov��. Použijte and (2x), but (3x), so, because nebo too. 
Your Turn 
4) Napište svou odpov�� do Peru. 
 
 



strana 23 
Porozum�ní gramatice: a, an a the (Grammar reference, strana 115) 
1) Vyberte správná slova. 
2) Najd�te a opravte jednu chybu v každé v�t�. 
3) Dopl�te informace o svém dom� �i byt�. 
4) Dopl�te v�ty za použití a, an, the nebo nic (-). 
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Kontrola jazyka 2 
Slovní zásoba 
1) Co pot�ebují? Dopl�te povolání. 
2) Dopl�te v�ty. Použijte výrazy s have. 
3) Napište slova pro jídlo a pití. 
Gramatika 
4) Napište správný tvar slovesa v závorce. Použijte p�ítomný �as prostý nebo 
pr�b�hový. 
5) Dopl�te v�ty za použití a, an, the nebo nic (-). 
Klí�ové výrazy 
6) Dopl�te rozhovor. 
 

MODULE 3 – Life Stories 
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P�íprava 
Slovní zásoba: Data 
1) P�i�a�te data napsaná �ísly (a-e) a slovy (1-5). 
2) Napište data dv�ma zp�soby. 
3) Odpov�zte na otázky.  
Poslech 
4) Babi�ka Mayi mluví o svých vzpomínkách. Poslouchejte a vyberte správnou 
odpov��. 
Your Turn 
5) Vymyslete sv�j speciální den z minulosti. Odpov�zte na otázku. Napište dv� 
nebo t�i v�ty. 
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Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba 
1) Poslechn�te si šest v�t. Napište z každé v�ty sloveso. 
2) Napište infinitiv od sloves ze cvi�ení 1. 
3) P�i�a�te k sob� dv� �ásti v�ty. 
4) Dopl�te v�ty. Použijte slova z ráme�ku. 
Your Turn 
5) Dopl�te v�ty pravdivou informací. 
Gramatika: Minulý �as prostý (Grammar reference, strana 116) 
6) Dopl�te rozhovory za použití správného tvaru slovesa v závorce nebo krátké 
odpov�di. 
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7) Dopl�te rozhovor. Do mezer napište jedno slovo. 
Your Turn 
8) Dopl�te otázky a napište pravdivé odpov�di. 
9) Dopl�te otázky a odpov�di o Joss Stone. 
10) P�e�t�te si text a poznámky o Jamie Bell. Najd�te a opravte p�t chyb v textu. 
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Dovednosti 
1) Podívejte se na text. O �em si myslíte, že je? 
Slovní zásoba 
2) P�e�t�te si nápov�du a najd�te v textu hledaná slova. 
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�tení 
3) Dopl�te v�ty o textu ze cvi�ení 1. Vyberte a, b nebo c. 
4) P�e�t�te si o dalším zlo�inci. Vyberte pro každou mezeru to nejlepší slovo. 
5) Dopl�te v�ty. Použijte slovesa v ráme�ku. 
6) Napište v�ty v minulém �ase prostém. 
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Komunikace 
1) P�e�t�te si, poslouchejte a najd�te tyto osoby. Napište jejich jména pod 
fotografii. 
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2) Dopl�te v�ty o lidech ze cvi�ení 1. Použijte in nebo with a slova z ráme�ku. 
Klí�ové výrazy: Popis fotografií 
3) Dopl�te v�ty o fotografii ze cvi�ení 1. Použijte at, in nebo on a slova z ráme�ku. 
Poslech 
4) Poslechn�te si �ást programu o Johnu Lennonovi. Dopl�te informace. 
5) Poslouchejte znovu a napište o Johnu Lennonovi n�jakou zajímavost. 
6) Poslechn�te si May, která mluví o své babi�ce. Dopl�te v�ty. Vyberte a, b nebo 
c. 
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�etba 2 
1) Projd�te si úryvek z knihy o Gándhím. Vyberte pro úryvek titul (1-3) 
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2) Najd�te tato slova v textu. Zaškrtn�te slova, která znáte. Nová slova si najd�te 
ve slovníku (výkladovém). 
3) Dopl�te v�ty slovy ze cvi�ení 2. 
4) P�e�t�te si text znovu a vyberte správná slova. 
5) Dejte události v život� Gándhího do správného po�adí. 



6) Kniha o Gándhím je psána v americké angli�tin�. Najd�te a napište americké 
hláskování slova colour. 
7) Jak jsou tato slova psána/hláskována v britské angli�tin�? 
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Kontrola jazyka 3 
Slovní zásoba 
1) Napište data dv�ma zp�soby. 
2) Dopl�te v textu slova o dvou zlo�incích. 
Gramatika 
3) Vyškrtn�te slovo, které se nehodí. 
4) Dopl�te otázky a odpov�di. 
Klí�ové výrazy 
5) Dopl�te popis rodinné fotografie. Použijte slova z ráme�ku. 
 

MODULE 4 - Mysteries 
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P�íprava 
Slovní zásoba: P�íšerky 
1) P�i�a�te p�íšerky (1-10) a popisy (a-j). 
Poslech 
2) Sandy vypráví strašidelný p�íb�h. Poslouchejte a vyberte správná slova. 
Your Turn 
3) P�e�t�te si otázku a dopl�te odpov��. Použijte své vlastní nápady. 
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Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba: Smysly 
1) Napište slovesa pod správný obrázek. 
2) Dopl�te v�ty. Použijte slovesa ze cvi�ení 1. 
Gramatika: Minulý �as pr�b�hový (Grammar reference, strana 117) 
3) P�i�a�te otázky (1-6) a odpov�di (a-f). 
4) Dopl�te rozhovory za použití sloves v �ase minulém pr�b�hovém. 
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Gramatika: Minulý �as prostý a pr�b�hový (Grammar reference, strana 118) 
5) Vyberte správný tvar sloves. 
6) Dopl�te v�ty za použití sloves v minulém �ase prostém �i pr�b�hovém. 
7) Napište, co se d�lo na obrázcích. Použijte minulý �as prostý, pr�b�hový a when. 
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Dovednosti 
Slovní zásoba: P�ídavná jména 
1) Napište k t�mto p�ídavným jmén�m jejich opak. Použijte slova z ráme�ku. 
�tení 
2) Dopl�te text. Použijte a, b nebo c. 
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3) Dopl�te p�íb�hy. Do mezer napište vždy jedno slovo. 
4) Dopl�te v�ty o lidech ze cvi�ení 3. Použijte before, during nebo after. 
5) Dopl�te v�ty. Použijte správný tvar slovesa get a p�ídavného jména z ráme�ku. 
6) P�i�a�te obrázky (1-4) a p�íb�hy (a-c) ze cvi�ení 3. Jeden obrázek je použit 
navíc. 
7) Napište p�íb�h o obrázku, který ve cvi�ení 6 nebyl použit. 
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Komunikace 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te v�ty slovy z ráme�ku. 
Klí�ové výrazy: Vypráv�ní p�íb�h� 
2) Dopl�te rozhovor slovy z ráme�ku. 
Poslech 
3) Jenny a Harry se baví o filmech. Poslouchejte a vyberte správnou odpov��. 
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4) Poslechn�te si p�t krátkých rozhovor�. Vyberte správnou odpov��. 
 
strana 42 
Writing Challenge 
1) P�e�t�te si p�íb�h tohoto studenta. Najd�te chyb�jící v�ty (a-e) pro každou 
mezeru. 
2) Napište p�íb�h o UFO nebo mimozemš�anech. Napište t�i odstavce. 
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Porozum�ní gramatice: one, ones, another, another one  (Grammar reference, 
strana 119) 
1) P�i�a�te v�ty (1-6) a (a-f). 
2) Dopl�te v�ty. Použijte slova z ráme�ku. 
3) Dopl�te v�ty. Použijte one, ones, another nebo another one. 
4) Dopl�te v�ty. Existuje více možností �ešení. 
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Kontrola jazyka 4 
Slovní zásoba 
1) Najd�te šest p�íšerek. 
2) Vyberte správná slova. 
3) Vyškrtn�te nehodící se slovo. 
Gramatika 
4) Dejte slovesa do minulého �asu prostého nebo pr�b�hového. 
5) Dopl�te v�ty za použití another, another one, one nebo ones. 
Klí�ové výrazy 
6) Vyberte správná slova. 
 



MODULE 5 - Looks 
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P�íprava 
Slovní zásoba: Vzhled (1) 
1) Napište pod obrázky jména. 
2) Podívejte se na obrázky znovu. Dopl�te v�ty slovy z ráme�ku. 
Poslech 
3) Poslouchejte a dopl�te tabulku. Poté nakreslete obli�eje. 
 
strana 46 
Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba: Vzhled (2) 
1) Podívejte se na obrázky a dopl�te chyb�jící slova. 
2) Popište muže na fotografii. 
Gramatika: Druhý a t�etí stupe� p�ídavných jmen ( Grammar reference, 
strana 120) 
3) Dopl�te text slovy a frázemi z ráme�ku. 
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4) Dejte p�ídavná jména v závorkách do správného tvaru - druhého nebo t�etího 
stupn�. 
5) Najd�te a opravte jednu chybu v každé v�t�. 
6) P�epište v�ty. Použijte slova v závorce. 
Your Turn 
7) Dopl�te v�ty. Použijte druhý nebo t�etí stupe� p�ídavných jmen. Použijte slova 
v ráme�ku nebo vlastní nápady. 
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Dovednosti 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te v�ty slovy z ráme�ku. 
2) P�e�t�te si popisy a dopl�te �ásti t�la. 
3) Dopl�te slova. Použijte –ing nebo –ed. 
4) Dopl�te otázky slovy z ráme�ku. 
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�tení 
5) P�e�t�te si �lánek a vyberte a, b nebo c.  
6) Dopl�te dopis. Do každé mezery pat�í jedno slovo. 
8) P�e�t�te si informace. Dopl�te poznámky od Dava. 
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Komunikace 
Slovní zásoba: Oble�ení 
1) Dopl�te k�ížovku. 
2) P�epište v�ty jiným zp�sobem. Použijte slova z ráme�ku. 



Klí�ové výrazy: Nakupování 
3) Dopl�te rozhovor. Dopl�te do mezer vždy jedno slovo. 
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Poslech 
4) Poslouchejte a vyberte správné odpov�di. 
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�etba 3 
1) P�i�a�te otázky (a-e) a odpov�di (1-5). 
2) P�e�t�te si text znovu. Najd�te slova s tímto významem. 
3) O �em text je? Vyberte správnou odpov��. 
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4) P�e�t�te si filmové recenze. Jsou v�ty správn� (true - T) nebo špatn� (false - F)? 
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Kontrola jazyka 5 
Slovní zásoba 
1) Vyškrtn�te slovo, které se nehodí do skupiny slov. 
2) Dopl�te v�ty slovy pro oble�ení. 
3) Vyberte správná slova. 
Gramatika 
4) Dopl�te v�ty druhým �i t�etím stupn�m p�ídavných jmen v závorce. 
5) Dopl�te v�ty. Použijte too nebo enough a p�ídavné jméno v závorce. 
Klí�ové výrazy  
6) O�íslujte �ádky rozhovoru tak, aby byl ve správném po�adí. 
 

MODULE 6 - Holidays 
strana 55 
P�íprava 
Slovní zásoba: Prázdninové aktivity 
1) Podívejte se na obrázky a dopl�te text. 
2) P�e�t�te si pohledy a odpov�zte na otázky. Napište k v�tám jména Jo, Pete a 
Sara. 
Poslech 
3) Poslechn�te si reklamy (1-3) a p�i�a�te je k pohlednicím (a-c) ze cvi�ení 2. 
4) Poslouchejte znovu. Jsou tyto v�ty správn� (true - T) nebo špatn� (false - F)? 
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Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te text slovy z ráme�ku. 
Gramatika: Po�itatelná a nepo�itatelná podstatná jména s some, any, no, 
 a lot of  (Grammar reference, strana 121) 
2) Jsou tato podstatná jména po�itatelná (C ) nebo nepo�itatelná (U)? 



3) Vyberte správná slova. 
4) Dopl�te v�ty za pomoci a, some, any nebo no. 
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5) Podívejte se na seznam. Dopl�te rozhovor za pomoci a, some, any nebo no. 
6) Dopl�te rozhovory. Do každé mezery pat�í jedno slovo. 
7) Popište obrázky. Použijte slova z ráme�ku a a lot of, a, some, any nebo no. 
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Dovednosti 
�tení 
1) P�e�t�te si text a vyberte a, b nebo c. 
Slovní zásoba: P�ídavná jména vyjad�ující názor 
2) P�e�t�te si text znovu. Dopl�te p�ídavná jména. 
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3) Vyberte správná slova. 
4) Dopl�te otázky (1-6)  pomocí much a many. Poté je p�i�a�te ke správným 
odpov�dím (a-f).  
5) P�e�t�te si reklamu. Dopl�te poznámky. 
6) Dopl�te v�ty. Použijte informace ze cvi�ení 5 nebo vlastní nápady. 
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Komunikace 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te k�ížovku. 
Klí�ové výrazy: Žádosti o informace pro turisty 
2) Dopl�te rozhovor. Vyberte správné odpov�di pro B. Dv� odpov�di jsou použity 
navíc. 
 
strana 61 
Poslech 
3) Poslechn�te si hlášení na nádraží. Odpov�zte na otázky. 
4) Poslechn�te si hlášení. Dopl�te poznámky. 
5) Poslechn�te si informace pro turisty o Cambridge. Dopl�te poznámky. 
 
strana 62 
Writing Challenge 
1) P�e�t�te si pohlednici. Dopl�te interpunk�ní znaménka, kde je šedivý ráme�ek. 
2) P�edstavte si, že jste na svém oblíbeném míst�. Napište kamarádovi pohled. 
Odpov�zte na tyto otázky. 
 
strana 63 
Porozum�ní gramatice: Neur�itá zájmena (Grammar reference, strana 122) 
1) Vyberte správná slova. 
2) P�e�t�te si v�ty. Dopl�te neur�itá zájmena. 



3) Dopl�te text slovy z ráme�ku. 
 
strana 64 
Kontrola jazyka 6 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te v�ty. Použijte go nebo play a slova z ráme�ku. 
2) Dopl�te p�ídavná jména. 
Gramatika 
3) Vyberte správná slova. 
Klí�ové výrazy 
4) Dopl�te rozhovor v turistické informa�ní kancelá�i. Do každé mezery pat�í 
jedno slovo. 
 

MODULE 7 - Performers 
strana 65 
P�íprava 
Slovní zásoba: Bavi�i 
1) P�e�t�te si nápov�du a najd�te osoby v osmism�rce.  
2) Najd�te dva další bavi�e v osmism�rce. 
Poslech 
3) Jaká jsou jejich povolání? Poslechn�te si rozhovory a dopl�te v�ty. Použijte 
slova ze cvi�ení 1. 
 
strana 66 
Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te v�ty. Použijte slovesa z ráme�ku. 
Gramatika: can, can´t, have to, not have to (Grammar reference, strana 123) 
2) Vyberte správná slova. 
3) Opravte v�ty. 
4) Dopl�te v�ty. Použijte správný tvar can nebo have to a slova v závorce. 
Your Turn 
5) Napište o nejlepší nebo nejhorší škole na sv�t�. Použijte správný tvar can nebo 
have to. Použijte slova z ráme�ku nebo vlastní nápady. 
 
strana  67 
6) P�e�t�te si pravidla pro neobvyklou školu tance. Jsou v�ty pravdivé (true - T) 
nebo nepravdivé (false - F)? 
7) Dopl�te v�ty za použití správného tvaru can nebo have to. 
8) Dopl�te rozhovor za použití správného tvaru can nebo have to. 
 
strana 68 
Dovednosti 
Slovní zásoba 
1) P�i�a�te slova (1-8) a obrázky (a-h). 
2) Vyberte správná slova. 



3) P�e�t�te si znovu email ze cvi�ení 2. Vyberte správný obrázek. 
4) Dopl�te v�ty za použití down, into, on nebo together. 
 
strana 69 
5) Dopl�te v�ty za použití slov z ráme�k� A a B. 
�tení 
6) P�e�t�te si text a vyberte a, b nebo c. 
 
strana 70 
Komunikace 
Slovní zásoba 
1) P�i�a�te výrazy (1-6) a správný význam (a-f). 
Klí�ové výrazy: Návrhy  
2) Dopl�te rozhovor. Dopl�te do mezer jedno slovo. 
3) Dopl�te rozhovor. Vyberte a, b nebo c. 
 
strana 71 
Poslech 
4) Poslechn�te si rozhovor. Jaké jsou jejich plány na víkend? Napište správné 
písmeno vedle každého dne a �asu. 
5) Poslouchejte a dopl�te informace. 
6) Poslouchejte a dopl�te informace. 
Psaní 
7) Dopl�te informace o filmu, který dávají ve vašem kin�. M�žete si vybrat 
jakýkoliv film. 
 
strana 72 
�etba 4  
1) P�e�t�te si informace (a-g) o filmovém scéná�i. P�i�a�te otázky (1-7) a 
informace. 
2) P�e�t�te si scénu 1. Vyberte správná slova. 
 
strana 73 
3) Na konci scény 1 Rose mluví po telefonu s Johnnym. Hádejte, co Johnny �íká. 
Dopl�te rozhovor. 
4) P�e�t�te si scénu 2 a dopl�te tuto v�tu. 
5) Napište další scénu jako filmový scéná� nebo jako odstavec tak, abyste 
dokon�ili p�íb�h. Použijte jeden z návrh� nebo vlastní nápady. 
 
strana 74 
Kontrola jazyka 7 
Slovní zásoba 
1) Odpov�zte na otázky slovy z ráme�ku. 
2) Dopl�te v�ty slovy z ráme�ku. 
Gramatika 
3) Vyberte správná slova. 



4) Dopl�te v�ty za použití can, can´t, have to nebo  not have to. 
Klí�ové výrazy 
5) Dopl�te telefonní rozhovor. Dopl�te do každé mezery jedno slovo. 
 

MODULE 8 - Technology 
strana 75 
P�íprava 
Slovní zásoba: Technologie (1) 
1) Poslechn�te si výsledky tomboly. P�i�a�te lístky (1-6) a ceny (a-f). 
2) Co pot�ebují? Vyberte v�ci z ráme�ku. 
3) Linda a Tony se dívají do katalogu na zboží. O kterých v�cech mluví? 
 
strana 76 
Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba: Technologie (2) 
1) Napište chyb�jící slova. 
Gramatika: Will pro p�edpov�di (Grammar reference, strana 124) 
2) P�e�t�te si p�edpov�di z roku 1950. Byly správné? Napište T (správné) a F 
(nesprávné). 
3) Dopl�te v�ty. Použijte správný tvar will a sloveso v závorce. 
 
strana 77 
4) Co si myslí? Napište jejich p�edpov�di. 
Your Turn 
5) P�edstavte si auta, po�íta�e a m�sta v roce 2050. Napište p�edpov�di. 
6) Odpov�zte na otázky. Použijte slova z ráme�ku nebo vlastní nápady. 
 
strana 78 
Dovednosti 
Slovní zásoba 
1) P�e�t�te si definice a vyberte správná slovesa. 
2) Dopl�te v�ty slovesy ze cvi�ení 1 ve správném tvaru. 
3) P�e�t�te si v�ty a dopl�te p�ídavná jména. 
4) P�epište v�ty jiným zp�sobem. Použijte stejná slovesa. 
 
strana 79 
�tení 
5) Dopl�te text. Vyberte a, b nebo c. 
6) P�e�t�te si text znovu. Najd�te slova s tímto významem. 
 
strana 80 
Komunikace 
Slovní zásoba 
1) P�i�a�te slova (1-7) a (a-g). 
2) Dopl�te v�ty slovy z ráme�ku. 



Klí�ové výrazy: Nabídky 
3) Co �íkají? Napište návrhy. Použijte slova z ráme�ku. 
 
strana 81 
4) Co �eknete v t�chto situacích? Napište návrhy za�ínající na I´ll nebo We´ll. 
Poslech 
5) Poslechn�te si zprávy a dopl�te poznámky. 
 
strana 82 
Writing Challenge 
Slovní zásoba 
1) P�e�t�te si blog. Vyberte správná slova. 
2) P�e�t�te si blog znovu a odpov�zte na otázky. 
3) Napište blog o p�íšerném týdnu. M�že to být pravda nebo si to m�žete vymyslet. 
 
strana 83 
Porozum�ní gramatice: Budoucí podmínkové v�ty (Grammar reference, 
strana 125) 
1) Dejte slova do správného po�adí tak, aby tvo�ila v�ty. Nezapome�te na 
interpunkci. 
2) Vyberte správný tvar slovesa.  
3) Dopl�te rozhovory správným tvarem slovesa v závorce. 
4) Napište budoucí podmínkové v�ty o obrázcích. Použijte slovesa z ráme�ku. 
 
strana 84 
Kontrola jazyka 
Slovní zásoba 
1) Napište chyb�jící písmena a p�i�a�te slova. 
2) Dopl�te p�ídavná jména. 
Gramatika 
3) Dejte slova v závorkách do správného tvaru. 
4) Napište v�ty s použitím budoucí podmínky. 
Klí�ové výrazy 
5) Vytvo�te nabídky. Použijte slovesa v závorce. 
 

MODULE 9 - Style 
strana  85 
P�íprava 
Slovní zásoba: Barvy, tvary a materiály 
1) Dopl�te popisy. Použijte slova z ráme�ku. Existuje více možností. 
Poslech 
2) Poslechn�te si lidi v obchod�. Dopl�te tabulku. 
 
 
 
 



strana 86 
Slovní zásoba a gramatika 
Slovní zásoba: Nábytek 
1) Podívejte se na obrázek A a dopl�te v�ty. 
Gramatika: P�edp�ítomný �as (Grammar reference, strana 126) 
2) Podívejte se na obrázek B. Jsou tyto v�ty správné (T) nebo nesprávné (F)? 
 
strana 87 
3) Podívejte se na obrázek B znovu. Dopl�te v�ty. 
4) Dopl�te v�ty v p�edp�ítomném �ase. Použijte slovesa z ráme�ku. 
5) P�i�a�te otázky (1-5) a odpov�di (a-e). 
6) Napište slovesa do správného seznamu. 
7) Dopl�te v�ty v p�edp�ítomném �ase. Použijte slovesa ze cvi�ení 6. 
8) Dopl�te rozhovory. Použijte slovesa z ráme�ku v �ase p�edp�ítomném nebo 
napište krátké odpov�di. 
 
strana 88 
Dovednosti 
Slovní zásoba: Kultura mladých 
1) Poslechn�te si sedm úryvk� hudby. O�íslujte styl hudby. 
2) P�i�a�te slova z ráme�ku a obrázky. 
3) Dopl�te slova. 
 
strana 89 
�tení 
4) P�e�t�te si zprávy a vyberte a, b nebo c. 
Psaní 
5) Napište vlastní zprávy o stylu. Dopl�te v�ty. 
 
strana 90 
Komunikace 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te rozhovor. Do každé mezery pat�í jedno slovo. 
2) Dopl�te sm�r ke kinu. 
Klí�ové výrazy: Rady / návrhy 
3) Dopl�te rady pro Jacka. 
Your Turn 
4) Dejte kamarádovi radu ohledn� filmu. 
 
strana 91 
Poslech 
5) Podívejte se na mapu a poslouchejte instrukce. Kam jdou? Vyberte a, b nebo c. 
Your Turn 
6) Podívejte se na mapu ze cvi�ení 5. Napište instrukce z bodu X k mostu. 
 
 



strana 92 
�etba 5 
1) Podívejte se na texty a vyberte nejlepší tvrzení. 
 
strana 93 
2) P�e�t�te si Dan�v dopis a odpov�zte na otázky. 
3) P�e�t�te si odpov�di. S kým souhlasíte? Napište, zda s Tedem, Jane, Katie nebo 
s nikým. Napište sv�j d�vod. 
4) P�e�t�te si problém, který má Jackie, a dopl�te v�ty. 
 
strana 94 
Kontrola jazyka 9 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te slova ve v�tách. 
2) Co to je? Napište správná slova. 
Gramatika 
3) Dopl�te tabulku. 
4) Napište v�ty v p�edp�ítomném �ase. 
Klí�ové výrazy 
5) Napište t�mto lidem radu. Použijte should nebo shouldn´t. 
 

MODULE 10 - Winners 
strana 95 
P�íprava 
Slovní zásoba: Sport a hry 
1) Co pot�ebujete? P�i�a�te sporty a hry (1-8) a obrázky (a-h).  
Poslech 
2) Poslechn�te si �ást televizní show a odpov�zte na otázky. 
3) P�e�t�te si o „Ig Nobel“ cen�. Uhodn�te skute�né vít�ze. 
 
strana 96 
Slovní zásoba a gramatika 
1) P�e�t�te si text. Jsou v�ty pravdivé (T) nebo nepravdivé (F)? 
Slovní zásoba 
2) Dopl�te v�ty slovy z textu. 
 
strana 97 
Gramatika: Zám�r a dohoda (Grammar reference, strana 127) 
3) P�e�t�te si text znovu a podívejte se na poznámky. Napište A (dohoda) nebo 
 I (zám�r). 
4) Dopl�te v�ty za použití be going to (zám�r) nebo s p�ítomným �asem    
pr�b�hovým (dohoda). 
5) Podívejte se na programy Ronnieho a Angely a dopl�te popis. Použijte be going 
to nebo p�ítomný �as pr�b�hový. 
 
 



strana 98 
Dovednosti 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te text slovy z ráme�ku. 
2) P�e�t�te si další �ást textu. Dopl�te do každé mezery jedno slovo. 
 
strana 99 
Psaní 
3) Dopl�te text. Vyberte a, b nebo c. 
4) Dopl�te v�ty správným tvarem slova v závorce. 
5) Dopl�te v�ty. Použijte slova v ráme�ku. 
Your Turn 
6) P�edstavte si, že jste vyhráli hodn� pen�z a plánujete výlet. Odpov�zte na otázky 
a napište v�ty. 
 
strana 100 
Komunikace 
Slovní zásoba 
1) Dopl�te slova v rozhovoru. 
Klí�ové výrazy: D�kování a omluvy 
2) Dopl�te rozhovor. Vyberte správné odpov�di Dana. Dv� odpov�di jsou použity 
navíc. 
3) Co �eknete? Napište své vlastní nápady. 
 
strana 101 
Poslech 
4) Návšt�vník Londýna se ptá na informaci ohledn� výstav� o Tower Bridge. 
Poslouchejte a dopl�te informace. 
5) Poslouchejte a dopl�te informace o výstav� v�nované Tower Bridge. 
6) Poslouchejte znovu a dopl�te pohlednici. Napište, co jste d�lali a vid�li. Použijte 
informace ze cvi�ení 5. 
 
strana 102 
Your Challenge 
1) Dopl�te email slovy z ráme�ku. 
2) P�e�t�te si email znovu. Najd�te slova nebo fráze tohoto významu. 
3) Napište svoji odpov�� Frankie. 
 
strana 103 
Porozum�ní gramatice: Otázky (Grammar reference, strana 128) 
1) P�i�a�te otázky (1-6) a odpov�di (a-f). 
2) Dopl�te otázky. Použijte správný tvar slovesa v závorce. 
3) P�i�a�te otázky (1-6) a odpov�di (a-f). 
4) Dopl�te otázky. 
 
 



strana 104 
Kontrola jazyka 10 
Slovní zásoba 
1) Co je to za sporty nebo hry? 
2) Vyberte správná slova 
Gramatika 
3) Podívejte se na Tom�v diá� na další týden. Dopl�te v�ty slovesy ve správném 
tvaru - be going to nebo p�ítomný �as pr�b�hový. 
4) Napište otázku, kterou se zeptáte na chyb�jící informaci ve v�tách. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


