
TENTO DOMÁCÍ ÚKOL Z ANGLIČTINY   _____________________________  

MÁ 3 STRANY !  Jméno, příjmení 

1 4. týden SPCH2 6 
 

Napiš si do sešitu slovíčka týkající se Nakupování a nauč se je 

 

Nakupování – Shopping 

šampon – shampoo 

sprchový gel – shower gel 

zubní kartáček – toothbrush 

zubní pasta – toothpaste 

mýdlo – soap 

mycí houba – sponge 

hřeben – comb 

holicí strojek – razor 

ručník – towel 

toaletní papír – toilet paper 

ubrousek – napkin 

papírové kapesníky – tissues  

krém na obličej – face-cream 

tělový sprej – body spray 

prášek na praní – washing powder 

aviváž (změkčovač) – softener  

čisticí prostředek – detergent  

oční stíny – eye shadow 

rtěnka – lipstick 

líčidla – make-up 

lak na nehty – nail polish 

dámské vložky – pads 

opalovací krém – suntan lotion 

 

Napiš anglicky 5 věcí, které nezbytně potřebuješ v koupelně a které nakupujete v obchodě 

 

Napiš anglicky 3 věci, které jsou z papíru 

 

Napiš anglicky 2 věci, které jsou potřeba na praní 

 

Napiš anglicky 3 věci, které si kupují dívky a ženy 
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Pojmenuj tyto obrázky přímo nad ně do rámečků – anglicky 

     

 

 

 

 

  

 

  

     

 

 

 

 

    

     

 

 

 

 

    

 

Přiřaď šipkami, co k sobě patří 

čisticí prostředek   tissues 

hřeben     detergent 

oční stíny    razor 

ručník     comb 

holicí strojek    nail polish 

papírové kapesníky   eye shadow 

lak na nehty    towel 

rtěnka     soap 

prášek na praní   softener 

mýdlo     lipstick 

aviváž     washing powder 

zubní pasta    body spray 

dámské vložky   toothbrush 

kartáček    pads  

tělový sprej    toothpaste 
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Vymysli si vlastní nákup a napiš 5 vět s těmito frázemi – anglicky  

I would like buy…   Rád bych koupil… 

Can I take…?   Můžu si vzít…? 

I want…   Chci… 

Thank you for…  Děkuji vám za… 

How much…?   Kolik…? 

 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

Zapamatuj si! 

Chceme-li vyjádřit odhodlání něco udělat či pravděpodobný děj v budoucnu, použijeme 

going to + infinitiv 

např.  I am going to buy a new car.   Koupím si nové auto. (Mám to v úmyslu.) 

 He is going to write a book.  Napíše knihu. (Chystá se ji napsat.) 

 

Přečti si rozhovor dvou kamarádek a doplň do vět anglicky, co jdou nakupovat 

Eva:  Now I am going to choose some presents. 

 Look at these lipsicks, aren´t they beautiful? 

 And this blue comb and soap is very pretty, too. 

Pavla:  Yes, you´re right. I´ll get this pink lipstick for mum and that shampoo for my dad. 

Eva:  Well! I´ll get the pink nail polish for my best friend. This razor set will bet he best  

present for my brother and I´ll get this funny frog with shower gel for my little sister. 

 

Slovíčka: choose – vybrat, present – dárek, beautiful – překrásný, too – také, well – výborně 

 

Pavla is going to buy _______________________ for her mum. 

Eva is going to buy  _______________________ for her brother. 

Pavla is going to buy _______________________ for her dad. 

Eva is going to buy _______________________ for her sister. 

Eva is going to buy _______________________ for her best friend. 


