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1. Poskládej domino:

trochu (másla) a few (cakes) několik (koláčů)         boil

       vařit         bowl         mísa         cake

        koláč         cover zakrýt,posypat         dish

  mísa, nádoba         flour       mouka          fry

     smažit    frying pan      pánev na

     smažení

       gram

       gram grated cheese   strouhaný sýr   ingredients

     suroviny     margarine     margarín         mix

      smíchat      mixture         směs          oil

        olej         oven       trouba         peel

     (o) loupat          pour       lít,nalít       recipe

      recept          roll      smotat,

     srolovat

        side

       strana          slice    nakrájet na

   plátky

        tray

  podnos, tác          café       kavárna     It´syour

    turn.

  Jsi na řadě.         meal         jídlo       visitor



   návštěvník blackcurrants   černý rybíz     cherries

      třešně      peaches      broskve        pears

      hrušky     pineapple      ananas   raspberries

       maliny   strawberries      jahody     cabbage

         zelí    cauliflower        květák     cucumber

    salátová 

     okurka

      lettuce hlávkový salát         beef

hovězí maso         lamb jehněčí maso         pork

vepřové maso        cream      smetana     a  bit of

    (butter)



2..Doplň anglický význam slov:

Unit 4 D



Across
4. olej
6. trochu
7. jehněčí maso
10. černý rybíz
11. Jsi na řadě.
13. smažit
15. koláč
16. margarín
17. hovězí maso
21. smetana
23. (o)loupat
24. trouba
25. recept
27. ananas
28. smotat, 
srolovat
31. hlávkový salát
32. struhaný sýr

35. jídlo
36. návštěvník
37. vařit
38. lít, nalít
39. vepřové maso
41. salátová okurka
43. mléčné výrobky
Down
1. směs
2. jahody
3. mouka
5. pánev na smažení
8. oba
9. gram
12. podnos,tác
14. mísa,nádoba
15. zelí

18. několik
19. suroviny
20. nakrájet na 
plátky
21. třešně
22. smíchat
26. strana
29. rozmačkat
30. broskve
33. maliny
34. květák
37. mísa
40. hrušky
42. zakrýt,posypat

3. Podle popisu  významu slov uhádni o která slova z tajenky se jedná:

a) a sweet baked food made of flour , eggs and sugar etc.

b) to put something over the top of something

c) to cook in very hot fat or oil, usually on a pan

d) the food items (things) you need to cook something

e) to cook in water hotter than 100degrees centigrate

f) a prepared food for eating

g) to break food into small pieces by rubbing it against special instrument

h) a set of instructions for cooking something

i) to take away the covering of fruit or vegetable

j) to make a liquid flow somewhere

k) to put a number of things together in a way that they cannot be separated 

easily

l) the white powder made from grains used for baking

m) the two

n) a kind of milk product usually white or yellow, people eat it with bread



4.Dej písmena do správného pořádku a vytvoř slova. Vyřeš tajenku.



Řešení:

3.a) cake b) cover c) fry d) ingredients e) boil  f) dish  g) grade  h) recipe  i) peel           
j) pour  k) mix  l) flour  m) both  n) cheese
4. peel, a bit of , mixture , pour away ,  mush , flour , butter , grated cheese , bowl , 
frying pan , tray , recipe , ingredients , boil , side , oven
hidden message- Today we are going to make some potato cakes.
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Metodický list:

1) Úvodní hodina- cvičení 1- domino. K procvičení slovní zásoby daného okruhu (Lekce 4 

část D), poslouží žákům hra formou domina.  Žáci dostanou rozstříhanou podobu tabulky 

(domino- karty se slovy po dvojicích). Např. trochu másla- a few cakes a hledají český 

význam slova několik koláčů. Pokud najdou tento výraz, zároveň se jim objeví další slovo,

kterému chybí dvojice. Až domino skupiny dokončí, promítne se tabulka přes projektor a 

žáci nahlas čtou dvojice.

2) Žáci doplní anglická slova do „criss cross“ (cvičení 2)- měli by již zcela zvládat psanou 

formu slovní zásoby dané lekce.

3) Žáci odhadují na základě opisu slova  správný výraz. Můžou hrát jako soutěž týmů a 

vytvářet si svoje vlastní opisy slov.
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