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Idioms                      name : 

 

piece of cake velmi snadné, hračka 

cup of tea oblíbená činnost 
love at first sight láska na první pohled 

the black sheep of the family černá ovce rodiny 

the apple doesn´t fall far from the tree jablko nepadá daleko od stromu. 

spare time čas navíc, volný čas 

make yourself at home chovat se jako doma 

couch potato ten, kdo tráví spoustu času u televize 

falling in love zamilovat se 

go overboard přehánět něco 

catch a cold dostat rýmu, onemocnět 

eat someone for breakfast snadno někoho porazit 

better late than never lepší pozdě, než nikdy 

face to face osobně, tváří v tvář 

neck and neck bok po boku, tělo na tělo 
hold your horses být trpělivý 

a pretty penny drahý 

a white lie drobná lež 

under the weather cítit se zle, pod psa 

take someone to school vyhrát, ukázat jak se něco dělá 

keep your cool zůstat klidný 

be out of tune být mimo 

partner in crime komplic, dobrý přítel 
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Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  opakování krátkých kladných a záporných odpovědí 

Forma práce : práce ve dvojicích 

Časová dotace: 15 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky, rozstříhané výrazy - viz příloha prac.listu – je možné zvětšit na velikost A3 

Průběh aktivity, instrukce : 

1) práce ve dvojicích – žáci dostanou složku s rozstříhanými slovními spojeními a pokusí se přiřadit anglickým 

idiomům jejich český význam 

- při práci vyhledávají neznámé výrazy ve slovníku 

2) samostatná kontrola podle pracovního listu 

3) nácvik čtení výrazů 

 

 při přípravě pracovního listu byly použity obrázky ze souboru Klipart 

 

 


