7 CHUTNÁ TI TO? – MANUÁL
Slovní zásoba:

- jídlo: voda, čaj, limonáda, káva, maso, kuře, šunka, sýr, vejce, chléb, těstoviny, dort,
mléko, jogurt, máslo, čokoláda, ovoce, zelenina, polévka, rýže, ořechy, ryby, banán,
pomeranč, hrozny, třešně, jahody, citron, hruška, jablko, mandarinka, maliny, mrkev,
meloun, ředkvičky, rajče, brokolice, květák, cibule, paprika, zelí, brambory, okurka, salát,
losos, kapr, krocan, sušenky, knedlíky, houby, nudle, křidélka, špagety, kečup, kebab,
pizza, hranolky, pivo, cukr, palačinky, majonéza, marmeláda, šlehačka, tuňák, med,
salám, olivy, krevety, mořské plody, omáčka, jídlo, pití, nápoj, hořčice

- další: alergie, lepek, laktóza, vegetarián/ka, vegan/ka, maso a uzeniny, pekařství,
cukrárna, potraviny, ovoce a zelenina, prase, kráva, kuře, svačina, večeře, oběd, snídaně,
recept

- přídavná jména: mléčný, perlivá, pomerančový, jablečný, sýrový, malinový, citrónový,
ořechový, vanilková, zeleninový, grilovaný, vepřové, hovězí, kuřecí, slané, sladké, pálivé,
hořké, kyselé, smažené, vařené, syrové, pečené, bramborový, národní, tradiční,
sterilované, kořenová, italská, česká, čínská, ruská, ukrajinská, mexická, indická,
japonská, vietnamská

- slovesa: grilovat, péct, smažit, vařit, chutnat, snídat, obědvat, večeřet, svačit, uvařit,
přidat, nakrájet, zamíchat, dát, oloupat, dát

- restaurace: jídelní lístek, dát si, zaplatit, dohromady, zvlášť, kartou, hotově, číšník, host
- nádobí: lžíce, hrnec, nůž, talíř, sklenice, lžička, miska, vidlička
Gramatika:

- slovesa: pít, jíst
- pády: 4. pád (opakování + množné číslo), 7. pád (s/se), 2. pád (s výrazy množství)
- tvoření přídavných jmen: -ový/-ová z podstatných jmen

Extra materiály a aktivity ke cvičením v učebnici:
7.1 V OBCHODĚ
cv. 1–3:

- chodička, obracečka – jídlo a pití (PŘÍLOHA 1)
- popis jídel (s obrázky), např. „Je to pití, je to bílé…“ (může být opakování)
- kopírka: S sedí zády k sobě, jeden má obrázek košíku s jídlem a diktuje druhému, druhý
maluje. Nebo zapisovač vs. donašeč informací (nalepit obrázek někam mimo třídu, S
pracují ve skupinách a 2–3 z nich se chodí dívat, musí si zapamatovat a nadiktovat
zapisovači, který nejde pryč ze třídy a zapisuje informace o obrázku).
cv. 6:

- autíčko stop – S si vylosují obchod, každý musí říct jednu věc, kterou tam kupujeme
(prodáváme). Kdo neví, sedne si.
cv. 7:

- obrázky, substantiva a adjektiva na přiřazení – chodička, obracečka, chňapačka (PŘÍLOHA
2)
cv. 11:

- Kolu, pijeme kolu od M. Davida (youtube) – doplňování slov do písničky
cv. 11: poslech – řešení pro U
Co jí Christian?
Christian: Ráno většinou snídám jogurt a čaj. K svačině mám většinou chleba a sýr, nebo
šunku. Obědvám ve školní jídelně. Mám rád těstoviny pizzu a polévky. Moje oblíbená
polévka je rajčatová. Nechutnají mi sladká jídla, jako například palačinky. Nikdy nejím
knedlíky. K večeři jím většinou chleba, zeleninu, sýr nebo vejce. Mám alergii na ořechy,
nemůžu jíst nic ořechového. Nejsem vegetarián, ale maso mi nechutná. Jím jenom kuřecí.
Přes den piju vodu, čaj a někdy coca-colu.
7.2 V RESTAURACI
cv. 1–3:

- Bob a Bobek v restauraci (PŘÍLOHA 3)
- Bob a bobek v supermarketu (PŘÍLOHA 4)
- situace v restauraci na předvádění ve dvojicích/trojicích (PŘÍLOHA 5)

- Komiks bez vyplněných bublin, S musí doplnit repliky.
cv. 4:

- procvičování 7. pádu, extra cvičení (PŘÍLOHY 6–8)
7.3 NÁRODNÍ KUCHYNĚ
cv. 1:
- Každý S/skupina ze stejné země představí svoji kuchyni, ostatní zapisují do tabulky.
(PŘÍLOHA 9)
cv. 2–4:

- obracečka, chodička (PŘÍLOHA 10)
- Každý S/skupina namaluje recept na jejich typické národní jídlo.

- Menutovka – nejtenčí palačinky na světě (PŘÍLOHA 11)
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PŘÍLOHA 2

PRASE

KUŘE

KRÁVA

VEPŘOVÉ

KUŘECÍ

HOVĚZÍ

KUŘE

PEČENÉ

ZELENINA

SYROVÁ

VAŘENÁ

HRANOLKY

SMAŽENÉ

PÁRKY

GRILOVANÉ

CITRON
+

KYSELÝ

CHIPSY

SLANÉ

CHILLI PAPRIČKA

PÁLIVÁ

DORT

SLADKÝ

PIVO

HOŘKÉ

PŘÍLOHA 3
Bob a Bobek v restauraci. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Jak se jmenujou králíci?
2. Kde bydlí králíci?
3. Co dělají králíci ráno?
4. Kde pracujou králíci?
5. Jakou profesi dělají?
6. Co si dá první host?
7. Co vaří první host?
8. Co vymysleli králíci? Jaký typ restaurace?
Bob a Bobek v restauraci. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Jak se jmenujou králíci?
2. Kde bydlí králíci?
3. Co dělají králíci ráno?
4. Kde pracujou králíci?
5. Jakou profesi dělají?
6. Co si dá první host?
7. Co vaří první host?
8. Co vymysleli králíci? Jaký typ restaurace?
Bob a Bobek v restauraci. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Jak se jmenujou králíci?
2. Kde bydlí králíci?
3. Co dělají králíci ráno?
4. Kde pracujou králíci?
5. Jakou profesi dělají?
6. Co si dá první host?
7. Co vaří první host?
8. Co vymysleli králíci? Jaký typ restaurace?
Bob a Bobek v restauraci. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Jak se jmenujou králíci?
2. Kde bydlí králíci?
3. Co dělají králíci ráno?
4. Kde pracujou králíci?
5. Jakou profesi dělají?
6. Co si dá první host?
7. Co vaří první host?
8. Co vymysleli králíci? Jaký typ restaurace?

PŘÍLOHA 4
Bob a Bobek v supermarketu. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Kde bydlí králíci?
2. Jaké je počasí?
3. Co chtějí králíci v supermarketu?
4. Jaké číslo mají králíci?
5. Co vyhrajou králíci v supermarketu?
6. Proč je Bobek smutný?
7. Kdo má jejich klobouk?
Bob a Bobek v supermarketu. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Kde bydlí králíci?
2. Jaké je počasí?
3. Co chtějí králíci v supermarketu?
4. Jaké číslo mají králíci?
5. Co vyhrajou králíci v supermarketu?
6. Proč je Bobek smutný?
7. Kdo má jejich klobouk?
Bob a Bobek v supermarketu. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Kde bydlí králíci?
2. Jaké je počasí?
3. Co chtějí králíci v supermarketu?
4. Jaké číslo mají králíci?
5. Co vyhrajou králíci v supermarketu?
6. Proč je Bobek smutný?
7. Kdo má jejich klobouk?
Bob a Bobek v supermarketu. Podívejte se na video a odpovězte na otázky:
1. Kde bydlí králíci?
2. Jaké je počasí?
3. Co chtějí králíci v supermarketu?
4. Jaké číslo mají králíci?
5. Co vyhrajou králíci v supermarketu?
6. Proč je Bobek smutný?
7. Kdo má jejich klobouk?

PŘÍLOHA 5
A1 Jste číšník/servírka

A2 Jste host.
1) Dáte si perlivou vodu, špagety.
2) Máte jídlo, ale nemáte vidličku.
3) Platíte hotově.

B1 Jste číšník/servírka

B2 Jste host.
1) Dáte si smažený sýr a hranolky.
2) Chcete hranolky, ale máte na talíři rýži.
3) Platíte kartou.

C1 Jste číšník/servírka

C2 Jste host.
1) Dáte si Pho, ale nevíte, co to je. Dáte si kávu.
2) Platíte hotově

D1 Jste číšník/servírka

D2 Jste host.
1) Dáte si jablečný džus a salát s kuřecím masem.
2) Dlouho čekáte. Ptáte se číšníka, kdy je jídlo hotové.
3) Platíte hotově.

E1 Jste číšník/servírka

E2 Jste host.
1) Dáte si colu a hovězí polévku.
2) Máte špinavou lžíci.
3) Platíte kartou

F1 Jste číšník/servírka

F2 Jste host.
1) Dáte si pivo a rybu s brambory.
2) Chcete sůl, není to slané.
3) Platíte hotově.

PŘÍLOHA 6
Vyplňte tabulku. Ptejte se spolužáků:
Například: S1: Chutná ti chleba se sýrem? S2: Ne, nechutná mi chleba se sýrem.
Chutná ti…

JÁ

Student 1:

Student 2:

chleba se sýrem?
pizza se salámem?
maso s knedlíkem a
se zelím?
káva s mlékem a
cukrem?
rohlík
s marmeládou?
rýže se zeleninou?
koláč s tvarohem?
dort se šlehačkou?

Vyplňte tabulku. Ptejte se spolužáků:
Například: S1: Chutná ti chleba se sýrem? S2: Ne, nechutná mi chleba se sýrem.
Chutná ti…
chleba se sýrem?
pizza se salámem?
maso s knedlíkem a
se zelím?
káva s mlékem a
cukrem?
rohlík
s marmeládou?
rýže se zeleninou?
koláč s tvarohem?
dort se šlehačkou?

JÁ

Student 1:

Student 2:

PŘÍLOHA 7
Procvičujte 7. pád. Ptejte se spolužáka:
Např. Jezdit (tramvaj-metro) → Jezdíš tramvají nebo metrem?
Jezdit (metro-autobus)

mít rád sendvič s (šunka-sýr)

Pít čaj s (citron-mléko)

jíst většinou pizzu se (salám-sýr)

Jíst maso s (rýží-knedlík)

jíst polévku s (chléb-rohlík)

Jíst palačinky s (med-zmrzlina)

pít kávu s (cukr-mléko)

Cestovat (vlak-letadlo)

jíst chléb s (máslo-marmeláda)

Procvičujte 7. pád. Ptejte se spolužáka:
Např. Jezdit (tramvaj-metro) → Jezdíš tramvají nebo metrem?
Jezdit (metro-autobus)

mít rád sendvič s (šunka-sýr)

Pít čaj s (citron-mléko)

jíst většinou pizzu se (salám-sýr)

Jíst maso s (rýží-knedlík)

jíst polévku s (chléb-rohlík)

Jíst palačinky s (med-zmrzlina)

pít kávu s (cukr-mléko)

Cestovat (vlak-letadlo)

jíst chléb s (máslo-marmeláda)

Procvičujte 7. pád. Ptejte se spolužáka:
Např. Jezdit (tramvaj-metro) → Jezdíš tramvají nebo metrem?
Jezdit (metro-autobus)

mít rád sendvič s (šunka-sýr)

Pít čaj s (citron-mléko)

jíst většinou pizzu se (salám-sýr)

Jíst maso s (rýží-knedlík)

jíst polévku s (chléb-rohlík)

Jíst palačinky s (med-zmrzlina)

pít kávu s (cukr-mléko)

Cestovat (vlak-letadlo)

jíst chléb s (máslo-marmeláda)

Procvičujte 7. pád. Ptejte se spolužáka:
Např. Jezdit (tramvaj-metro) → Jezdíš tramvají nebo metrem?
Jezdit (metro-autobus)

mít rád sendvič s (šunka-sýr)

Pít čaj s (citron-mléko)

jíst většinou pizzu se (salám-sýr)

Jíst maso s (rýží-knedlík)

jíst polévku s (chléb-rohlík)

Jíst palačinky s (med-zmrzlina)

pít kávu s (cukr-mléko)

Cestovat (vlak-letadlo)

jíst chléb s (máslo-marmeláda)

Procvičujte 7. pád. Ptejte se spolužáka:
Např. Jezdit (tramvaj-metro) → Jezdíš tramvají nebo metrem?
Jezdit (metro-autobus)

mít rád sendvič s (šunka-sýr)

Pít čaj s (citron-mléko)

jíst většinou pizzu se (salám-sýr)

Jíst maso s (rýží-knedlík)

jíst polévku s (chléb-rohlík)

Jíst palačinky s (med-zmrzlina)

pít kávu s (cukr-mléko)

Cestovat (vlak-letadlo)

jíst chléb s (máslo-marmeláda)

PŘÍLOHA 8
Vyplňte tabulku. Ptejte se spolužáků:
Např. S1: S čím máš rád pizzu? S2: Mám rád pizzu se sýrem.
Jméno

sendvič

maso

pizzu

já

! 7. pád množné číslo:
houby – s houbami, hranolky – s hranolky, nudle – s nudlemi, olivy – s olivami
Vyplňte tabulku. Ptejte se spolužáků:
Např. S1: S čím máš rád pizzu? S2: Mám rád pizzu se sýrem.
Jméno

sendvič

maso

pizzu

já

! 7. pád množné číslo:
houby – s houbami, hranolky – s hranolky , nudle – s nudlemi, olivy – s olivami

PŘÍLOHA 9

ZEMĚ

JMÉNO
studenta

JEDÍ TAM

PIJOU TAM

TYPICKÉ JÍDLO

ZEMĚ

JMÉNO
studenta

JEDÍ TAM

PIJOU TAM

TYPICKÉ JÍDLO

PŘÍLOHA 10

přidáme

nakrájíme

oloupeme

zamícháme

dáme

PŘÍLOHA 11
Jak na nejtenčí palačinky na světě?
1. Co je základ tenkých palačinek?
2. Jaké potřebujeme suroviny?
3. Na kolik palačinek?
4. Jaké používá kuchařka nádobí?
5. Palačinky se vaří, smaží, nebo pečou?
Jak na nejtenčí palačinky na světě?
1. Co je základ tenkých palačinek?
2. Jaké potřebujeme suroviny?
3. Na kolik palačinek?
4. Jaké používá kuchařka nádobí?
5. Palačinky se vaří, smaží, nebo pečou?
Jak na nejtenčí palačinky na světě?
1. Co je základ tenkých palačinek?
2. Jaké potřebujeme suroviny?
3. Na kolik palačinek?
4. Jaké používá kuchařka nádobí?
5. Palačinky se vaří, smaží, nebo pečou?
Jak na nejtenčí palačinky na světě?
1. Co je základ tenkých palačinek?
2. Jaké potřebujeme suroviny?
3. Na kolik palačinek?
4. Jaké používá kuchařka nádobí?
5. Palačinky se vaří, smaží, nebo pečou?
Jak na nejtenčí palačinky na světě?
1. Co je základ tenkých palačinek?
2. Jaké potřebujeme suroviny?
3. Na kolik palačinek?
4. Jaké používá kuchařka nádobí?
5. Palačinky se vaří, smaží, nebo pečou?

VÝSLOVNOST V PRACOVNÍM SEŠITĚ: NÁVOD + ŘEŠENÍ
PS str. 75
1. Poslouchejte a doplňte hlásky:
Poslech dialogu z učebnice na str. 134 (nahrávka 07.1_4) – po částech. Učebnice je
zavřená. Poslouchají a doplňujou hlásky.
2. Poslouchejte a doplňte hlásky:
Poslech z učebnice str. 148 (nahrávka 7.3_1b). Poslouchají po částech, doplňujou hlásky.
Učebnice je zavřená.
3. Poslouchejte slova a doplňte diakritiku. Doplňte ke slovům slova Morseovy
abecedy. Potom kontrolujte se správným přízvukem:
U čte, nebo pouští nahrávku. S poslouchají, doplňují diakritiku.
Řešení:
palačinky – med – syrový – brokolice – párky – salát – maso – cibule – polévka – rýže –
čokoláda – banán – nejím – mléko – limonáda – máslo – rohlík – knedlík – zmrzlina – olivy
– cukrárna – pekařství – často – zelí – sýrový – omáčka – snídám – vařeny – tuňák – hořký
– šlehačka

Speciální aktivity k výslovnosti:

- Diktát: U nastříhá karty (PŘÍLOHA 12), S pracují ve dvojicích/skupinách. Každý S dostane
několik lístečků, musí je správně přečíst a nadiktovat a ostatní správně zapsat. Následuje
okamžitá kontrola se zadáním. Možné využít i k objednávání jídla.

- Dialogy: S pracují ve trojicích – jeden S si vylosuje kartičku (jídlo, které si objedná),
objedná si u číšníka, ten si jídlo podle poslechu zapíše, jde oznámit objednávku kuchaři,
ten si ji podle poslechu taky zapíše, následuje kontrola, obě napsaná jídla musí být
shodná s vylosovanou kartou.

