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CHAPTER 25 My favourite food 

(Moje oblíbené jídlo) 

V této lekci se naučíte říkat, které potraviny patří mezi vaše nejoblíbenější.  

Tak začínáme.  
 
Pusťme se do toho: 
 

favourite https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/favou
rite  

oblíbený, -á, -é 

food https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/food  jídlo 

juice https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky_cesky/juice  džus 

 
 
 
 
Slovíčka: 
 
favourite   [fejvrit]   oblíbený, -á, -é 
food    [fůd]    jídlo    
juice    [džus]    džus 
orange juice   [orindž džus]  pomerančový džus 
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Fráze: 
 
Is it your favourite?  [is it jór fejvrit]  Je to tvůj oblíbený? 
 
Do you like?    [dů jů lajk]   Máš rád? 
 
Yes, I do.   [jes, aj dů]   Ano, mám. 
 
No, I don`t.   [nou, aj dont]  Ne, nemám. 
 
 
 
 
 
 
Gramatika: 
 
Dnes se v gramatice naučíme zeptat spolužáků na to, co mají a nemají rádi. 
 
Vytvoříme tedy otázku: 
 
Do you like juice?  [dů jů lajk džus]  Máš rád / a džus? 
 
Odpověď:  
 
Yes, I do.   [jes, aj dů]   Ano, mám. 
 
No, I don`t.   [nou, aj dont]  Ne, nemám. 
 
 
 
  
 
9. 6. – úterý 
Nejprve si zopakuj slovíčka z minulé lekce. V této lekci je slovíček málo, tak se je 
naučíme najednou. 
Přečti si slovíčka a začni se je učit. 
Otevři si učebnici na str. 72 a prohlédni si cvičení 1. Prohlédni si obrázek, přečti 

si zadání a pusť si poslech  12.mp3 alespoň pětkrát. Pak si přečti text alespoň 
dvakrát a přelož si článek do češtiny. 

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


 
10. 6. – středa  
Dnes si zopakuj slovíčka.  
Otevři si pracovní sešit na str. 64 a vypracuj cvičení 1. Než se pustíš do tohoto 
cvičení, zopakuj si  slovíčka potravin z předchozích lekcí. 
 
11. 6. – čtvrtek 
Dnes si zopakuj slovíčka a otevři si pracovní sešit na str. 64. Udělej další dvě 
cvičení, 3 a 4.  
Ve cvičení 2 přelož slovíčka, která jsou v závorce. 
Ve cvičení 3 doplň odpovědi na Robertovu otázku. Toto cvičení si můžeš 
zkontrolovat na straně 83.   
 
 
12. 6. – pátek 
Dnes se vrátíme do učebnice a zkusíme si cvičení 2 na straně 72. 
Podle obrázků pojmenuj všechny džusy, které mají děti na pikniku. Vyber si i ty, 
který máš nejraději. 
 
15. 6. – pondělí 
Dnes se zaměř na gramatiku. Přečti si gramatiku v učebnici na str. 73. 
Poté si otevři pracovní sešit na str. 65 a gramatiku si vyzkoušej ve cvičení 4. Podle 
smajlíků doplň odpovědi. 
 
16. 6. – úterý 
Dnes si otevřete učenici na str. 73 cvičení 3. Prohlédněte si obrázek, přečtěte si 
slovíčka a pak si zkuste říkat, co Chris má a co nemá rád.  
V tomto cvičení si zopakujete slovíčka z předchozích lekcí.  
 
17. 6. – středa 
Dnes si otevřete pracovní sešit na str. 65 cvičení 5. V tomto cvičení jsou zapsané 
popletené věty. Věty oprav na připravený řádek. 
 
18. 6. – čtvrtek 
Dnes si uděláme poslední cvičení v učebnici na straně 73. V tomto cvičení si 
vyzkoušej rozhovor mezi Chrisem a Sarah. Potraviny, na které se Chris ptá, 
obměňuj. Vyzkoušej se zeptat alespoň na 8 potravin. 
 
19. 6. – pátek 



Dnes dokončíme lekci posledním cvičením v pracovním sešitě na straně 65. Podle 
zadání vybarvi všechno ovoce žlutě, zeleninu hnědě a hračky červeně. Pak 
vylušti, jaké má Vim nejoblíbenější jídlo. 
 
Hotovo, za vypracování celé lekce si můžete vybarvit další hvězdu. Hvězdu číslo 
25. 
 
 
 
Super!! Další lekci máš hotovou. Doufám, že tě to bavilo. 
 
 
Něco o anglickém jídle 
 

 
Autor: Freaky Fries – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7594796 

Anglická snídaně - v angličtině full breakfast nebo full English, je teplé ranní jídlo, 
oblíbené na britských ostrovech a v dalších anglicky mluvících zemích. 

Snídaňový talíř tvoří opečená slanina a další masové výrobky, 
jako klobásy, párky nebo jelito, doplněné vejci (zpravidla upravenými jako volské 
oko), kousky rajčat a žampionů orestovaných na tuku a fazolemi v tomatové omáčce. 
Přílohou jsou opečené toasty, brambory především ve formě hash 
browns (druh bramboráku z uvařených, nastrouhaných a osmažených brambor) 
nebo lívance. Na dochucení jídla bývá k dispozici kečup nebo hnědá omáčka HP 
sauce z melasy a sladového octa. Z nápojů se k anglické snídani 
podává čaj (obvykle s mlékem), káva nebo ovocné džusy. Existuje i vegetariánská 
varianta, využívající náhražek masa. 
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Fish and chips (česky: ryba a hranolky) je oblíbený pokrm rychlého občerstvení, který vznikl 
ve Velké Británii v roce 1858 nebo 1863. Skládá se z ryby smažené v těstíčku (obvykle treska) a 
tlustých smažených hranolků, které se tradičně polévají sladovým octem a sypou solí. 
 
 
Další zajímavosti o anglické kuchyni si můžeš přečíst na odkazu: 
 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Anglick%C3%A1_kuchyn%C4%9B 
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