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Anotace: 

 Digitální učební materiál (DUM) pro opakování, upevňování               
a rozšiřování slovní zásoby s použitím interaktivní tabule. Materiál je 
použitelný při výuce v 8. ročníku. Žáci si procvičí, upevní a rozšíří 
běžnou slovní zásobu z oblasti kriminality, zločinu a detektivního 
žánru. Cvičení jsou interaktivní a žáci se ihned dozvídají správnou 
odpověď. 

 DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
ISBN 0 19 436523 9.  

 DUM rozvíjí interaktivní řečové dovednosti přispívající                  
k dorozumění v běžných každodenních situacích v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 



crime 

speeding 

vandalism 

robbery 

drunk driving 

pickpocket 

murder 

shoplifting 

criminal 

zločin 

překročení rychlosti 

řízení pod vlivem alkoholu 

kapesní zloděj 

vražda 

krádež v obchodě 

vandalismus 

zločinec 

loupež 

Write Czech words 



Complete the sentences: 

The man drives very quickly. Police 
can stop him for 

 

 

speeding 

drunk driving 

robbery 



Complete the sentences: 

Don´t drink alcohol. You are going to 
drive me home.     

                              is very bad and 

                              dangerous.    

 

speeding 

drunk driving 

shoplifting 



Complete the sentences: 

The man killed somebody. It was a 
bad 

 

 

robbery 

vandalism 

murder 



Complete the sentences: 

There was a new bench in the park but 
somebody broke it. I think it was 

 

 

speeding 

vandalism 

robbery 



Complete the sentences: 

A                             

is someone who takes things from 
other people usually in shops, buses 
or in the streets. 

murder 

criminal 

pickpocket 



Complete the sentences: 

Police found a dead body in a car. 
They think that it wasn´t an 
accident. It was a horrible  

 

 

speeding 

drunk driving 

murder 



Complete the sentences: 

A man in the supermarket took some 
small things, put them in his pocket 
and he didn´t pay for them. It was a    

 

 

shoplifting 

pickpocket 

robbery 



Complete the sentences: 

A man took lots of money from a 
bank. He came to the bank with a 
mask. It was a    

 

 

shoplifting 

pickpocket 

robbery 



Complete the sentences: 

If somebody does a                    , he 
is a      

 

 

crime 

criminal 
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