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Napiš nebo nalep si do sešitu slovíčka týkající se povolání a nauč se je 

Povolání – Jobs 

zdravotní sestra – nurse 

doktor – doctor  

zubař – dentist 

veterinář – vet  

číšník – waitress 

kuchař – cook  

pekař – baker  

řezník – butcher  

pošťák – postman 

řidič autobusu – bus driver  

policista – police officer 

hasič – firefighter, fireman  

stavitel – builder 

učitel – teacher 

uklízeč – cleaner 

tanečník – dancer 

zpěvák – singer  

umělec – artist       automechanik – mechanic  

farmář – farmer       zahradník – gardener  

novinář – journalist      sekretářka – secretary  

právník – lawyer      voják – soldier  

soudce – judge      instalatér – plumber  

holič – barber       popelář – dustman  

kadeřník – hairdresser     prodavač – shop assistant  

elektrikář – electrician     spisovatel – writer  
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Přelož povolání do češtiny 

cook      baker 

postman     gardener 

dentist      dancer 

teacher      doctor 

singer      plumber 

fireman     judge 

bus driver     writer 

 

Přelož povolání do angličtiny 

zdravotní sestra    prodavač 

číšník      právník 

novinář     popelář 

zpěvák      uklízeč 

holič      stavitel 

farmář      kadeřník 

 

Přiřaď obrázek k povolání         

          soldier 

         judge    

     farmer     postman 

                    dancer 

         farmer 

         baker 

         builder 

         writer 

        police officer 
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Přiřaď šipkami povolání k sobě 

zubař    BUTCHER 

pekař    DOCTOR 

pošťák    BAKER 

veterinář   DENTIST 

řezník    POLICE OFFICER 

doktor    VET 

policista   POSTMAN 

zdravotní sestra  COOK 

číšník    BUS DRIVER 

kuchař    WAITRESS 

řidič autobusu   NURSE 

 

Doplň písmena a přelož do češtiny 

WAI___RESS 

DEN___IS___ 

BU___CH___R 

POL___CE  OFF___C___R 

POST___A___ 

COO___ 

B___K___R 

NUR___E 

V___T 

BU___ DR___V___R 

DO___TO___ 
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Napiš anglicky, jak se jmenují povolání, která dělají tuto práci 

Osoba, která se stará o pacienty, dává jim léky či injekce. 

 

Ten, který pracuje v nemocnici a léčí lidi. 

 

Ten, který zabíjí prasata, kuřata a další hospodářská zvířata. 

 

Ten, který pracuje v restauracích a nosí lidem jídlo. 

 

Ten, který vytrhává lidem zuby. 

 

Ten, který peče chleba a housky. 

 

Ten, který léčí nemocná zvířata. 

 

Ten, který pracuje v restauracích v kuchyni. 

 

Ten, který vozí děti do školy. 

 

Ten, který nám nosí poštu. 

 

Ten, který nás může zatknout.  

 

Pojmenuj obrázky – o jaká povolání se jedná (anglicky) 

 

 

 

 

 

 

 


