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Unit 7 

Slovní zásoba 

garden /gádn/ – zahrada, hungry – hladový, like – mít rád, nut /nat/ – ořech, milk – mléko, juice – 

džus, salad – salát (ne hlávkový!), chicken /čikn/ - kuře, burger – burgr, chips /čips/ - hranolky, pizza 

/pica/ – pizza, peas /píz/ - hrášek mn.č., cabbage /kebidž/ - zelí, mushrooms /mašrúms/ - hoby mn.č., 

ice cream /aiskrím/ - zmrzlina, cereal – cereálie, bread /bred/ – chleba, jam – džem, cheese /číz/ - sýr, 

yoghurt – jogurt, fruit – ovoce, spaghetti – špagety, cherry (cherries) /čery(čeríz)/ - třešeň (třešně), 

popcorn /popkón/ - popcorn, lemonade /lemoneid/ - limonáda, milkshake /milkšeik/ - šlehaný 

kysaný nápoj, něco jako mléčný koktejl, tea /tý/ - čaj + odpolední pití čaje, něco jako naše svačina, 

coffee /kofi/ - káva, breakfast – snídaně, lunch /lanč/ - oběd,  sing along with me – zpívej zároveň se 

mnou, class – třída (ve smyslu kolektivu), in - v 

Gramatika 

Užití slovesa LIKE = mít rád, líbit se 
Věta oznamovací: ve všech osobách je tvar like, jen ve 3. os. č. j. je likes – viz ještě Unit 9.  
Např.: I like tea, he likes coffee.  
Otázka: Do you like tea? – Yes, I do. No, I don´t. (podrobněji viz Unit 9) 
Zápor: I don´t like mushrooms. (Nemám rád houby). 
 
Čísla 11 – 20 –viz uč. 36/3 
 
Požadavky 

 Otázky a odpovědi se slovesem LIKE 

Užití slovní zásoby v tématickém okruhu jídlo 

Užití fráze: What do you have for breakfast (lunch)? – Co míváš ke snídani (obědu)? 
       I have …. for breakfast (lunch).  – Mívám ….. ke snídani (obědu). 
 
Číslovky 11 -20, umět i pravopis. 
 

Písnička 37/6 

Básničky 

I like coffee, I like tea  Mám rád kávu, mám rád čaj 
I like the boys   Mám rád kluky 
and boys like me.  a kluci mají rádi mě. 
Yes, no, maybe so.  Ano, ne, možná tak. 

 

Chicken and chips,  Kuře s hranolky 
Cheese and chocolate.  Sýr s čokoládou. 
Chips and chicken  Hranolky s kuřetem 
Chocolate and cheese.  Čokoláda se sýrem. 
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Bread and butter,  Chleba s máslem, 
Honey and jam.   med a džem. 
Are you hungry?  Máš hlad? (dosl. Jsi hladový?) 
Yes, I am.   Ano, mám. (dosl. Ano, jsem.) 

 

 Coffee Train   Kávový vláček 
Coffee, cofee   Káva, káva 
Milk and sugar 2x  Mléko s cukrem 
Strawberries and cream Jahody se šlehačkou 
Chocolate cake and   Čokoládový dort a 
Chocolate biscuits  Čokoládové sušenky 
Fish and chips 3x  Ryba s hranolky 
Soup   S  O  O  O  U  P  Polévka 
 
Jazykolamy 
 
Ted fed Fred bread and Fred fed Ted bread. (Ted krmil Freda chlebem a Fred krmil Teda chlebem). 
Six scared sausages sit in the sun.  (6 vystrašených klobás sedělo na slunci). 
 


