Unit 11 Must See (Real life pg. 81/1, pg.89/7,8)
Vyprávění obsahu knihy, filmu, článku z časopisu, básně atd., součást maturitních témat Americká a anglická literatura,
oblíbená osobnost – spisovatel, volný čas – čtení atd., zápis do čtenářského deníku!!, prezentace z Bridge
Vyprávění musí obsahovat:



The title – Název knihy, textu, filmu apod.
The autor - who it was written/ directed by



What it´s about - Jednou větou o čem kniha/ film je
The story is about love of two young people/ about the American history/ Pearl Harbour/ the story is a
science-fiction story about the world and people in the 30th century/ it is an action film/ a detective story/ a story for
children atd.
Describing a book/ arcticle or film - Obsah, popis děje



The book/ film/ article.. is called (např.)„About a boy“
It was written/ directed by např. Steven Spielberg
(U čtenářského deníku tento bod vynechat)

V angličtině se příběh vypráví v přítomném čase, ve třetí osobě musí mít sloveso koncovku –s !
Will se seznámil se Suzan. Suzan měla syna Marcuse, Will děti neměl a nechtěl. Will a M. se poprve setkali v parku.
Stali se přáteli.





Will meets Suzan. Suzas has a son called Marcus. Will doesn´t have children and he doesn´t want any. Will and
Marcus first meet in a park. They become friends.
Where it is set – kde se děj odehrává
It is a story set in London. / The story is set in London, in the 19th century.
The characters / hlavní postavy
The mains characters are.. a little boy and Marcus, his mother and a 35-year old man
Důležitý bod -Your opinion of the book / film/ characters/ story
Do you recommend it?
I liked the story/ the film, because I love Hugh Grant/ because I love comedies/ because..
I recommend it, the film was great/ superb/ fantastic.. I didn´t like the film/ the actors were bad/ the story wasn´t
interesting...., I do not recommend it.

Čtenářský deník:
Prezentace ani zápis ve čtenářském deníku nesmí obsahovat začátky vět ani celé věty vypsané přímo z textu!! Vyjímkou
jsou odborné texty: př.REM is stav kdy...... Existují dva typy spánku.... atd.
nebo maturitní témata
např. Nový Zealand – rozloha je.. hlavní město je.. Obyvatelé se zajímají o..........
Tato témata se však ve
čtenářském deníku musí s tématy kde popisujete svými slovy příběh střídat!!
Text si přečtěte, přeložte a převyprávějte jednoduše svými slovy!! Na stejném principu funguje i popis filmu, knihy, textu..
u maturity.
Questions to think about: (Real life pg. 81/1)
 Have you seen any good films recently? – Yes I have. No I haven´t.
I have seen Love actually, for example. Předpřítomný čas
Pokud jen vyjmenováváme.
I saw Love actually last year/ in September/ 2 weeks ago. Minulý čas
Pokud dodáme kdy jsme film viděli.
 What was the last film you saw at the cinema/ on DVD? Did you like it?= Did you enjoy it?
 What´s your favourite film? Do you have any favourite actors/ actresses?
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