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Giving warnings and 

advice 1 

Varování a poskytnutí 

rady 1 



You should You shouldn´t 

You might You could 

because 

Pro vyjádření rady 

používáme modální 

sloveso ´SHOULD´ , 

český výraz pro . . .? 

SHOULD = měl bys 

Mohl bys  



Vocabulary 

dangerous 

animals 

dangerous 

places and 

things 

Let´s talk 

about three 

areas of 

danger. . . 

Can you name 

them from the 

pictures? 

natural 

disasters 
1 

2 

3 



Can you name 

some of the 

natural 

disasters? 
strong 

currents 

drought 

tornadoes 

forest 

fires 

volcano 

1)NATURAL 

DISASTERS 

hurricane 

earthquake 

avalanche 

tsunami 

lighting storm 

burn 

hit get drowned 

smash blow/throw away 

hot sun 

errupt 

vocabulary 

floods 

Která slovesa se 

pojí s těmito 

podstatnými 

jmény? 



mosquito 

Tsetse Fly 

gnat wasp 

2) DANGEROUS 

ANIMALS 

b) insects 

snakes 

a) wild animals 

bear 

hornet 

bee 

spiders 

fierce dog 

attack 

sting bite 

poison 

burn 

jellyfish shark 

vocabulary 

a b c d e 

Can you name 

these kinds 

of insects? 



snakes 

bear 

spiders 

fierce dog 

jellyfish 

shark 

mosquitos 

Fly ce-ce 

gnats 

wasps 

hornets 

bees 

attack 

sting 

bite 

poison 

burn 

What could . . . you? What could bite you? 
What could sting  

you? 

What could attack  

you? 
What could burn you? 
What could poison 

you? 



broken 

glass 

radioactive 

material 

3)DANGEROUS 

PLACES AND 

THINGS 

cars 

run you over 

scratch 

cut burn 

hit 

electrocute barbed wire 

sting 

vocabulary 

construction 

sites 

ball/frisbee 

socket matches 

cooker/grill 

sharp knife 
fall 



Look out! b) Watch out! 

a) Be careful! 

c) You shouldn´t do that. 

f) I don´t think it´s a good idea. 

d) It´s dangerous. 

e) You could get bitten. 

Phrases and expressions 

Buď opatrný! 

Dávej pozor! 

Neměl bys to dělat. 

Je to nebezpečné. 

Mohl bys být pokousán. 

Nemyslím si, že je to dobrý nápad. 

Translate 

these phrases 

and 

sentences. 

? 

? 

? 

? 

? 

? 



a) I wouldn´t do that if I were you! 

e) Keep out! 

c) You might cut yourself. 

b) Do not lean out of the window. 

d) Beware of the dog. 

Phrases and expressions 

Translate 

these phrases 

and 

sentences. 

Nedělal bych to, být tebou! 

Nevyklánějte se z okna. 

Mohl by ses pořezat. 

Pozor, pes. 

Nevstupovat! 

? 

? 

? 

? 

? 

You can read 

this on the 

train. 



burn yourself cut yourself 

get stung get bitten 

get electrocuted get burnt 

get hit  get run over 

You shouldn´t . . . 

. . . ,you could/might . . . 

a 
b 

c 

d e 
f 

g 

h 

Make 

sentences, 

use pictures 

and phrases. 

poison yourself 



a 

touch/get burnt 

You shouldn´t touch the grill, 

you might get burnt. 

b 

walk around/get hit by 

You shouldn´t walk around the 

construction site, you might get hit 

by something. 

You shouldn´t play with the 

dog, you might get bitten. 

Be careful/cut yourself 

You should be careful with the 

knife, you might cut yourself. 

d 

c 

play with/get bitten 



Speaking 

Ask why?/ Why not? 

Give a 

warning/advice. 

Give reason. 

Respond. / Answer. 

Utvoř 

dialog, 

použij toto 

schéma 



You should be 

careful with the 

ball! 

Why? 

Because you might 

hit somebody. 

OK, I´ll be more 

careful. 



a b d 

c 

e 

f h 

g 

j 

i 

l 

k 

n 

m 



Co jsme se 

naučili? 



1) Slovní zásobu týkající se 

přírodních katastrof, nebezpečných 

míst a věcí a nebezpečných zvířat. 

2) Vyjádřit radu pomocí YOU 

SHOULD/SHOULDN´T a varovat před 

nebezpečím nebo následky nebezpečného 

jednání pomocí YOU COULD/MIGHT... 

4) Vést jednoduchý dialog, ve kterém 

vyjádříme varování a poskytneme 

radu. 



Thank you! 

Have a nice day! 
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