
AKTIVITA min.

Úvod
Chvilku (česky) s dítětem diskutujte o tom, jak vypadá jeho běžný jídelníček během 
školního a během volného dne.

3–8

Nechte dítě sepsat anglicky co nejvíc výrazů pro potraviny a nápoje, které patří do 
jeho běžného jídelníčku. V tuhle chvíli není třeba dohledávat ve slovníku výrazy, 
které dítě nezná.

indiv.

téma

1/44 (= cv. 1 na str. 44) Poslouchejte nahrávku p. 44 ex. 1 a společně s dítětem 
opakujte jednotlivé výrazy/ nechte dítě opakovat jednotlivé výrazy. Pokud slyšíte 
nesrovnalosti, přehrajte a zopakujte výraz 2–3×.
Překlad zadání: 1/44 Poslouchej a opakuj.

5

samostatná 
práce

Nechte dítě přeložit tabulku Meals ze str. 44 do češtiny. Může používat slovník, jde 
zčásti o nová slovíčka. U jídel, která nejsou v ČR běžná (chicken wrap, pancakes 
with eggs and bacon), pomůže také pro lepší představu např. obrázek z internetu.

indiv.

Nechte dítě vypracovat cv. 2 na str. 44.
Překlad zadání: 2/44 Podívej se znovu na oranžovou tabulku. Co vidíš na 
obrázcích? Říkej slova nahlas.
klíč: 
1) chicken wraps 6) burger with French fries
2) yoghurt with fruit 7) a cheese and ham sandwich, apple, crisps
3) a bar of chocolate 8) peanut butter sandwich
4) pancakes with eggs and bacon 9) chicken with potatoes
5)  ham, sausages, eggs, 10) cereals with milk

baked beans with a toast  

indiv.

poslech

Dítě si poslechne nahrávku p. 44 ex. 3 a vyřeší cv. 3.
Překlad zadání: 3/44 Poslouchej, co říkají Nelson a Leila o svých jídelních 
návycích/ o tom, co obvykle jedí. Co mívají k snídani, obědu večeři a na svačinu? 
Vypiš si (podle nahrávky) do sešitu správná čísla ze cv. 2.
klíč: 
Nelson: 2/10, 4, 1, 8, 6
Leila: 10, 5, 7, 3, 9
Případné nejasnosti vysvětlí učitel.

indiv.

psaní
Dítě vypracuje cv. 4/44 (opraví učitel).
Překlad zadání: 4/44 Máš podobné jídelní návyky jako Nelson a Leila? 
Napiš (o tom) věty.

samost. práce 
k odeslání učiteli

Nechte dítě vypracovat cvičení 1–4 ze str. 52–53 pracovního sešitu 1 (opraví učitel).
Cvičení 5/53 je obtížné a je určené pro dobrovolníky.

indiv.

závěr

Pusťte nahrávku p. 44 ex. 1  ke cv. 1/44 výraz po výrazu a zkoušejte, jestli dítě 
dokáže překládat názvy jídel do češtiny. Pokud nemluvíte anglicky, použijte pro 
kontrolu jím sepsané názvy ze samostatné práce.
V případě zájmu si dítě může ještě ve slovníku dohledat názvy potravin a nápojů, 
které běžně konzumuje, ale v dnešní lekci se neobjevily.
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AKTIVITA min.

Úvod

Chvilku s dítětem (česky) vymýšlejte názvy potravin a nápojů ke všem rozumným 
písmenům české abecedy. 

3–5

Zahrajte si hru: Jeden popíše dvěma charakteristikami nějakou potravinu/nápoj 
a napoví začáteční písmeno, druhý zkusí uhádnout, o co jde. (Je to dlouhé a má to 
žlutou slupku. B. – Banán.)

3–10

téma

Nechte dítě vypracovat cv. 3 na str. 45: Vždy si nejdřív musí celou větu přeložit.
Překlad zadání: Přečti si věty a řekni, které potraviny popisují. Jako nápovědu máš 
vpravo začáteční písmena.
překlad: 
a) Je to druh mléčného výrobku. Můžeš to jíst s chlebem nebo rohlíkem. 
b) Je to druh masa. Jíš ho s knedlíky a zelím. 
c) Je to nápoj. Maminka nebo táta ho obvykle pijí ráno. 
d) Je to sladké. Je to přírodní produkt. Můžeš to jíst na chlebu nebo dát do čaje. 
e) Je to obilovina/Jsou to zrníčka. Je to bílé. Jíš to s masem a omáčkou.
klíč: 
a) butter/máslo
b) pork/vepřové
c) co� ee/káva
d) honey/med
e) rice/rýže

indiv.

samost. práce

Nechte dítě vypracovat cvičení 7 a Mini Challenge  na str. 45.
Překlad zadání: 6/45 Napiš krátký text o tom, co obvykle jíš k snídani, svačinám, 
obědu a večeři.
Mini Challenge: Nakresli do sešitu pizzu s ingrediencemi, které máš nejradši.

indiv.

samost. práce 
k odeslání učiteli

Nechte dítě vypracovat cvičení 6 ze str. 64 pracovního sešitu 1 (opraví učitel).
Cvičení 7 a 8/55 jsou obtížná a jsou určená pro dobrovolníky.

indiv.

závěr
Pokud mluvíte anglicky, nechte si anglicky popsat pizzu, kterou dítě vytvořilo 
v Mini Challenge. Pokud anglicky nemluvíte, říkejte česky slova z klíče u cv. 3/45 
a ověřte, jestli si je dítě pamatuje. 
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