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0
Hello, we are from Velká Bíteš.
Ahoj, jsme z Velké Bíteše.

1
This is our school.
To je naše škola.

2
And these are our teachers.
A to jsou naši učitelé.

3
Take a look in our biology classroom. Neat, huh?
Podívejte se do učebny přírodopisu. Hezká, že?

4
We don´ t just learn indoors, but also outdoors in nature.
Učíme se nejen ve škole, ale i v přírodě.

5
We like to play sports in the gym
Rádi sportujeme v tělocvičně

6
also  on our new sportsground.
i na novém hřišti.

7
Who wouldn´t be exited  about the skiing course?
Kdo by se netěšil na lyžařský výcvik?

8
Who wouldn´t go on trips - in the  Czech
Kdo by nejezdil rád na výlety - v naší zemi

9
or abroad
nebo  do zahraničí.

10
Where to go first- to Vienna at Christmas time
Kam se vydat dřív - do předvánoční Vídně

11
or to England with a stop in Paris.
nebo přes Paříž do Anglie.

12
We cooperate with a Slovak school in Senec
Spolupracujeme se slovenskou školou v Senci

13
and with a Hungarian school in Györ.
 a základní školou v maďarském Györu.

14
We have many interests and we are good at things.
Máme spoustu zájmů a jsme šikovní.

15
We perform plays.
Hrajeme divadlo.
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16
Ceramics are fun.
Moc nás baví keramika.

17
We dance in a folklore ensemble called Bítešan.
Tančíme ve folklórním souboru Bítešan.

18
We are interested in ecology.
Zajímá nás ekologie.

19
We learn first aid.
Učíme se první pomoc.

20
A talk with policemen is always fun.
Beseda s policisty nás vždy zaujme.


	26_Naše škola
	Lekce: ZŠ Velká Bíteš, Sadová 579
	Cvičení: 1
	Slovní zásoba



