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1. Milí třeťáci, pokračujte ve tvorbě obrázkového slovníčku. Už se těším, až si je po 

návratu do školy navzájem ukážeme. 

2. K této lekci si připište ještě 3 slovíčka do sešitu Vocabulary. 

 

breakfast    /brekfƏst/   snídaně 

lunch          /lanč/            oběd 

dinner        /dinƏ(r)/       večeře 

 

3. Uč. 44 – Přečti si rozhovory o tom, co rády jí sportovní hvězdy Marie a Arnold.              

Ze šesti obrázků, které jsou pod tím, vyber jídlo, které má ráda Marie na snídani, 

oběd a večeři a potom to, které má rád Arnold. 

 

4. Do sešitu English opiš následující rozhovor: 

○   What do you like for breakfast? 

●   I like cereals. 

○   What do you like for lunch? 

●   I like fish and chips. 

○    What do you like for dinner? 

●    I like pizza. 

Najdi někoho, s kým si rozhovor vyzkoušíš. Tento rozhovor je jen ukázkový. Až si ho řeknete 

několikrát, změň jídlo napsané modře za to, co ty máš rád. Role si prohoďte, ty se zeptej 

někoho na to, co má rád na snídani, oběd a večeři. Při několikátém opakování se zkus 

nedívat do sešitu a naučit se otázku i odpověď zpaměti. 

Úkoly si zase dělej v průběhu celého týdne. Až je zvládneš, přečti si za odměnu další díl 

komiksu My friend is a monster. Abys mu porozuměl, zde máš překlad vět a slov, které 

možná neznáš. 

Come on. This way.  Pojď. Tudy. 

Wait!  Počkejte! 

pie   /pai/   koláč 

Why?  /wai/   Proč? 

cadges   /keidžiz/   klece 

Některé písničky z učebnice jsou na YouTube. Napiš Chit Chat písničky a najdeš tam např. 

Crazy clothes shop. Zazpívej si. Procvičovat angličtinu můžeš i na www.umimeanglicky.cz. 
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Překlad rozhovorů v učebnici na str. 44: 

Ahoj Marie. Co máš ráda na snídani?                            Co máš rád na snídani Arnolde? 

Mám ráda vločky.                                                              Mám rád vajíčka. 

Co máš ráda na oběd?                                                      Kolik vajíček? 

Mám ráda salát.                                                                 Devět nebo deset. 

Salát a pizzu?                                                                      Co máš rád na oběd? 

Ne. Nemám ráda pizzu.                                                     Mám rád pizzu na oběd. 

Co máš ráda na večeři?                                                     A salát? 

Moje oblíbená večeře je ryba a zelenina.                      Ne, nemám rád salát. 

Máš ráda hranolky?                                                            Co máš rád na večeři? 

Ne, nemám. Nemám ráda brambory.                             Burgry - hodně burgrů! 

 

TABULKA: 

                     Breakfast        Lunch         Dinner 

Maria                  6                    4                  3 

Arnold                 2                    5                  1 

 


