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Jazyk Čeština/angličtina  

Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor Anglický jazyk 

ICT = Předmět/Téma Anglický jazyk/Základní anglické fráze 1. a 2. stupeň 

Očekávaný výstup Porozumí názvům potravin. Odpoví na otázku: Do you like…? 

Speciální vzdělávací 
potřeby 

- zdravotní postižení - LMP  

Klíčová slova 

Egg, coca-cola, bread, meat, cheese, tea, honey, apple, fish, milk, 

juice, potato, vegetables, water  - eat, drink 

Druh učebního 
materiálu 

Pracovní list  

Druh interaktivity Aktivita 

Cílová skupina Žák 

Stupeň a typ 
vzdělávání 

základní vzdělávání – 2.stupeň 

Typická věková 
skupina 

12 - 13 let/7.ročník 

Období tvorby DUM 10/2012 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.  Do příslušného rámečku napiš, co se jí a co se pije. Slova si odškrtávej v seznamu.     PL 1 

I  eat                                                                  I drink 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

EGG      COCA-COLA     BREAD      MEAT      CHEESE    TEA     HONEY      APPLE 

FISH       MILK     JUICE      POTATO      VEGETABLES      WATER  

 

2.  Napiš co je na obrázku:        __________________________________ 

                                                                         ____________________________________ 

                                            ____________________________________ 

                                  



 

3. Doplň písmena tak, aby vyšly názvy jídel nebo nápojů                                                      PL 2 

t_a               po_ato            co_a - _ola            pe_r 

 

h_n_y           f_sh                 mi_k                     che_se 

4. What do you like to eat?                                   Podtrhni pravdivou odpověď co rád /a jíš.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Do you like fish?                     Yes, I  do. / No, I don’t. 

Do you like ice cream?          Yes, I  do. / No, I don’t. 

Do you like carrot?                 Yes, I  do. / No, I don’t. 

Do you like fruit?                     Yes, I  do. / No, I don’t. 

5. Doplň slova (pozor na množné číslo!) a napiš tajenku: 

      

 

 

 
       

 

 

      

      MED  

VAJÍČKA        

 

 

      

                            

                       TAJENKA:       ________________________________________                        



 

Pokyny zadávané vyučujícím 

PL 1 

1. Slova ze seznamu roztřiď a zapiš do tabulky. 

2. Zapiš správné názvy k obrázkům (napoví 

seznam z 1. úkolu). 

 

 

 

 

PL 2 

3.  Doplň písmena, opět použij k nápovědě                  

seznam z PL 1. 

4.   Vyber odpověď, která je podle tvé chuti        

správná. 

5.  Vylušti křížovku. 
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