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CHAPTER 24  - Fruit and vegetables 

(OVOCE A ZELENINA) 

V následující lekci se naučíme pojmenovat některé druhy ovoce a zeleniny.  

Protože už víš, jak na to, tak se do toho pustíme. 
 
 
apple https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/apple  jabblko 

carrot https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/carrot  mrkev 

cherry https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/cherr
y  

třešeň 

cherries množné číslo třešně 

grapes https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/grape
s  

hrozny 

garlic https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/garlic  česnek 

lemon https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/lemo
n  

citrón 

like https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/like  mít rád 

orange https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/orang
e  

pomeranč 

onion https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/onion  cibule 
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tomato https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/toma
to  

rajče 

tomatoes množné číslo rajčata 

pear https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/pear
%20  

hruška 

pepper https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/pepp
er  

paprika 

plum https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/plum
%20  

švestka 

 
 
 
 
Slovíčka: 
 
apple    [epl]    jablko 
carrot    [kerot]   mrkev    
cherry   [čery]    třešeň 
cherries   [čerýs]   třešně 
grapes   [grejps]   hrozny 
garlic    [gálik]    česnek 
lemon   [lemn]   citrón    
like    [lajk]    mít rád 
orange   [orindž]   pomeranč 
onion    [ónijen]   cibule 
tomato   [tomátou]   rajče 
tomatoes   [tomátous]   rajčata 
pear    [pér]    hruška 
pepper   [pepr]    paprika 
plum    [plam]   švestka 
 
 
 
Fráze: 
 
I like     [aj lajk]  mám rád 
 
I don`t like    [aj dont lajk] nemám rád 
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Gramatika: 
 
Dnes se v gramatice naučíme říct, že máme něco rádi nebo nemáme něco rádi. 
 
 
I like apples.  [aj lajk epls]   Mám rád/a jablka. 
 
I don`t like tomatoes.  [aj dont lajk tomátous] Nemám rád/a rajčata. 
 
 
 
27. 5. – středa  
Nejprve si zopakuj slovíčka z minulé lekce. V této lekci slovíčka rozšíříme o 
ovoce a zeleninu. 
Přečti si všechny slovíčka a postupně se je začni učit. Dnes se nauč červeně 
označená slovíčka. 
 
28. 5. – čtvrtek 
Dnes si zopakuj slovíčka červená a přidej slovíčka zelená. 
Otevři si pracovní sešit na str. 62 a vypracuj cvičení 1. a 2. 
V prvním cvičení doplň písmenka do slovíček. Na pomoc si vezmi slovíčka 
z tabulky. 
Ve druhém cvičení si podle šipek spoj slovíčka a do příslušného rámečku zakresli 
to, co jsi vyluštil/a. 
Určitě se to všem povede.  
 
29. 5. – pátek 
Dnes si zopakuj slovíčka červená, zelená a přidej k nim slovíčka oranžová.  
Otevři si pracovní sešit na str. 62 a vypracuj cvičení 3. Než se pustíš do tohoto 
cvičení, zopakuj si předložky. 
Najdi ovoce, které Bad rozházel a odpověz na otázku, kde se nachází. Cvičení se 
zkontroluj v klíči na str. 83. 
 
1. 6. – pondělí 
Dnes budeme pracovat s učebnicí. 
Otevři si učebnici na str. 70 a prohlédni si cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti 

si zadání a pusť si poslech na tomto odkazu   9.mp3 alespoň pětkrát. Pak si 
přečti text alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. 
 
 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LadislavHorvath/7.mp3


2. 6. – úterý 
 
Otevři si učebnici na str. 70 a prohlédni si cvičení 2. Prohlédni si obrázek, přečti 

si zadání a pusť si poslech na tomto odkazu   10.mp3 alespoň pětkrát. Pak si 
přečti básničku alespoň dvakrát a přelož si do češtiny. 
 
3. 6. – středa 
 
Otevři si učebnici na str. 71 a prohlédni si cvičení 3. Prohlédni si obrázek, přečti 

si zadání a pusť si poslech na tomto odkazu   11.mp3 alespoň pětkrát. Urči, 
kdo má co rád nebo nerad a pak si to řekni o sobě – co máš rád nebo nerad.  
 
4. 6. – čtvrtek 
Dnes si zopakuj slovíčka a otevři si pracovní sešit na str. 63. Dnes udělej další dvě 
cvičení, cvičení 4. a 5.  
Ve cvičení 4. doplň slovíčka podle obrázku a vylušti tajenku. 
Ve cvičení 5. si přečti, co má ráda Pim a doplň smajlíky. Pak podle smajlíků napiš, 
co má a nemá rád Vim.   
 
5. 6. – pátek 
Dnes nám zbylo už jen jedno cvičení v pracovním sešitě, tak se do něho pustíme. 
Otevři si pracovní sešit na str. 63 a do cvičení 6 napiš to, co máš a nemáš rád. 
Když budeš mít zapsáno, tak domaluj potraviny do příslušných rámečků. 
Když budeš mít i toto hotové, tak si můžeš vybarvit hvězdu číslo 24. 
 
Super!! Další lekci máš hotovou. Doufám, že tě to bavilo. 
 
 
 
 
 

https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LadislavHorvath/7.mp3
https://www.zsgvodnany.cz/zet/File/ucitele/LadislavHorvath/7.mp3

