
  _____________________________  
  Jméno, příjmení 

1 3. týden SPCH1 4 
 

Napiš si do sešitu celou tuto stranu a nauč se slovíčka týkající se vaření 

 

Pojďme vařit – Let´s cook 

obložený chléb – sandwich 

špagety – spaghetti 

polévka – soup 

jogurt – yoghurt 

šunka – ham 

sýr – cheese 

vejce – egg 

máslo – butter 

cukr – sugar 

sůl – salt 

brambory – potatoes 

hrnek – mug 

miska – bowl 

talíř – plate 

lžíce – spoon 

lžička – teaspoon 

pánev, hrnec s držadlem – pan 

cedník – strainer 

uvést do varu – boil 

přidat – add 

zamíchat – stir 

očistit – clean 

 

 



  _____________________________  
  Jméno, příjmení 

2 3. týden SPCH1 4 
 

Napiš anglicky minimálně 3 ingredience, které se dávají na pizzu 

 

Přelož tato slova do angličtiny 

hrnek –     sůl – 

očistit –     zamíchat – 

miska –     uvést do varu – 

cedník –     talíř – 

pánev –     lžička – 

přidat –      lžíce – 

 

Odpověz krátce na otázky, jestli tato jídla jíš 

„Yes, I do.“ (Ano, já…)  nebo  „No, I don´t.“ (Ne, já ne…) 

Do you eat eggs?   ___________________________ 

Do you eat spaghetti?   ___________________________ 

Do you eat potatoes?   ___________________________ 

Do you eat soup?   ___________________________ 

Do you eat butter?   ___________________________ 

Do you like cheese sandwich? ___________________________ 

 

Napiš si do sešitu 

Vazba s of 

hrnek mléka – a mug of milk 

miska špaget – a bowl of spaghetti 

talíř šunky – a plate of ham 

lžíce jogurtu – a spoon of yoghurt 

lžička soli – a teaspoon of salt 

hrnec vody – a pan of water 



  _____________________________  
  Jméno, příjmení 

3 3. týden SPCH1 4 
 

Přelož do angličtiny 

talíř šunky –      hrnec brambor – 

lžička jogurtu –     lžíce másla – 

miska polévky –     hrnek cukru – 

 

Přiřaď slovo k zápisu jeho výslovnosti a přelož do češtiny 

add  boil  clean  pan  plate  

spaghetti spoon  stir  strainer teaspoon  

 

/spə'geti/___________________________ /æd/  ___________________________ 

/spu:n/ ___________________________ /boil/  ___________________________ 

/stɜ:/ ___________________________ /streɪnə/   ___________________________ 

/'pæn/ ___________________________ /kli:n/ ___________________________ 

/ti:spu:n/___________________________/pleit/ ___________________________ 

 

Napiš anglicky, co je na obrázcích (poslední dva obrázky se týkají činností) 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 

 

 

___________________ ___________________ ___________________ 


