
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 
 

1.) Slovní zásoba: 

Procházej si a uč se slovní zásobu ze třetí lekce (pracovní sešit str. 95 / UNIT 3).  

 

2.) Učebnice str. 23: 

***Nahrávky k této stránce budou poslány na e-mail.  

Dnes se podíváme na tradiční jídla, která se jí ve Velké Británii.   

Poslechni a přečti si texty. Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

DIFFERENT = různý                         CAFE = kavárna                       RIVER = řeka   

COUNTRY = země / stát                 BACON = slanina                    PLOUGHMAN = oráč 

TRADITIONAL = tradiční                 SAUSAGE = párek                  CREAM = smetana / šlehačka  

MEAL = jídlo                                     PUB = hospoda                       SPECIAL = speciální / výjimečný  

TREAT = odměna / pohoštění       SCONE = čajový koláček 

CHUTNEY = pikantní směs z ovoce, octa, cukru a koření podávaná jako příloha (např. k masu) 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky: 

1. What is a traditional British breakfast? (- vypiš daná jídla, která do ní patří) 

2. Where is the ploughman’s pub? 

3. What traditional meal can you have in the tea shop? (= Jaké tradiční jídlo nabízejí v čajovně?)  

4. When is the fish and chip shop open? (= Kdy je fish and chip obchod otevřen?)  

JEN PRO ZAJÍMAVOST:  

Snídaně, která je v učebnici popisována je sice tradiční, ale většina lidí v Británii tak pravidelné 

nesnídá. Tradiční anglická snídaně je speciální pochoutka na víkendy, kdy je více času na vaření a 

jídlo. Je to také velmi syté jídlo, a proto ho mnoho kaváren nabízí celý den, a tak si ho lidé mohou 

dát kdykoli během dne.  

Oráčův oběd (=ploughman lunch) má svoje jméno podle jídla, které nosily ženy nebo dcery oráčům 

na pole. Původně takový oběd sestával pouze z chleba a sýru, možná s trochou syrové cibule.  

 

3.) Pracovní sešit str. 26: 

cv. 1 – prohlédni si obrázky tradičních britských jídel a k číslům napiš, které jídlo zobrazují (použij 

slova z šedého boxu 

 

cv. 2 – na řádek napiš, jaké je tvé oblíbené jídlo 

 

4.) Pracovní sešit str. 28: 

Sebehodnotící kvíz 

cv. 1 – prohlédni si hodiny a zkus si říct, kolik hodin ukazují. Pokud víš, udělej do kolečka fajfku. 

Pokud nevíš, udělej do kolečka křížek.  

 

cv. 2 – prohlédni si obrázky jídla a jejich názvy najdi v hlavolamu  

 

cv. 3 – poskládej slova tak, aby vytvořila správnou anglickou větu  

 

Dole na stránce pak zakroužkuj (OK, GOOD, EXCELLENT), jaký si myslíš, že je tvůj pokrok v angličtině 

v této lekci.  


