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WORKING WITH THE TEXT       
                                                                                              name:
Read the text:
Traditional English breakfast is quite rich and hot. You start with orange juice, cereals ( e.g. 
cornflakes with milk and sugar), fried eggs and tomatoe, bacon or sausages. Then there´s toast 
and marmelade and tea with milk. Lunch is a midday meal. It is usually something light –like 
sandwiches, hamburgers,pizza, salad or pies. A sandwich consists of two slices of bread with 
different fillings between and it usually has a triangle shape. A pie can be sweet ( e.g. apple 
pie) or savoury ( e.g. chicken pie). It´s meat or vegetable or fruit baked in pastry.School 
children don´t usually have their lunch at the school canteen.They bring packed lunches from 
their homes in special lunch boxes. Popular are sandwiches, some fruit or vegetable, 
something sweet – a piece of cake, some biscuits or a chocolate bar, a soft drink and a small 
packet of crisps. Only some children have a hot meal in the school canteen.Tea is Britain´s 
favourite drink.They usually drink strong tea with milk.Dinner is a hot evening meal. It can be 
served from 6 to 8 p.m. It´s usually eaten when the whole family is together. The original 
British fast food is ´´ fish and chips‘‘ . It´s a piece of fish fried in batter and served hot with 
chipped fried potatoes.

1) Separate the paragraphs  in the text

2) Find the underlined words in the dictionary:

3) Write down 6 key words of the article:








                              

       

  

                          
         



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity: práce s nových textem a slovní zásobou

Forma práce :  samostatná práce

Časová dotace:  25 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky

Průběh aktivity, instrukce :

1. Žáci si samostatně přečtou nový text. 
2. Prvním úkolem je rozdělení textu na odstavce. ( např. zatržením jednotlivých úseků)
3. Ve slovníku vyhledají český překlad podtržených slov a zapíší.
4. Určí 6 klíčových slov textu ( např. breakfast, sandwich, lunch, tea, dinner, fish and 

chips)
5. Na závěr se několik žáků pokusí o jednoduchou ústní reprodukci textu.

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart.




