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Anotace: pracovní  list určený k rozšíření slovní zásoby tématu Food – drinks, 

                   vyhledávání v překladovém slovníku                   
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DRINKS                                                                                          name :                                                        

soft drinks : 

English phonetic Czech English phonetic Czech 

water                                                     coke   

soda water   cooler   

mineral water   coffee   

lemonade   cocoa   

tonic water   milkshake   

juice   tea   

                                                                                                                                                            

 

 

 

_____________         ______________            _____________          _____________         _____________ 

Translate : 

3 sklenice džusu ______________________                          2 šálky kávy ___________________________ 

2 mléka v krabici ______________________                         3 hrnky čaje ___________________________ 

6 plechovek Coca Coly  ___________________                     4 lahve minerálky  _______________________ 

Tea – green tea                    leaf tea 

           black tea                     fruit tea       

           white tea                    herbal tea 

 

                                                                                Earl Grey  = a popular type of Chinese tea with a special flavour 

 

                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

   Teabags in a cup: 

1. Place a teabag in a cup. 

2. Bring fresh water to a boil in a kettle. 

3. Pour the boiling water into the cup. 

4. Brew the tea for about 3-5 minutes. 

5. Remove the teabag. 

6. Add some sugar and lemon (if you wish).                                     

 

 

   
     

 

tea bag 

 

kettle 

 

tea-pot 

 

tea set 

 

 



Cílová skupina:  žáci 11- 12 

Cíl aktivity:  rozšíření slovní zásoby temat. okruhu food - drinks 

Forma práce : individuální, společná 

Časová dotace: 25 min.  

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky 

Průběh aktivity, instrukce : 1. Práce se slovníkem – překlad do Čj , fonetická transkripce – tabulka 

                                                      obrázkový slovníček – vyhledají výrazy ( a cup , a glass, a tin / a can, 

                                                                                a bottle, a carton) 

                                                 2. překlad výrazů 

                                                 3. popis pracovního postupu : How to prepare tea 

 

 

Materiál byl vytvořen v programu Word 2010, obrázky použity z Klipartů. 


