
Klíč pro rodiče 

Učebnice str. 44 Read and complete the chart. 

Sports Star food 

 

Maria 

Hello, Maria. What do you like for breakfast? Ahoj Maria. Co máš ráda ke 

snídani? 

I like cereal. Mám ráda cereálie.  

What do you like for lunch? Co máš ráda k obědu? 

I like salad. Mám ráda salát. 

Salad and pizza? Salát a pizzu? 

No, I don´t like pizza. Ne, nemám ráda pizzu. 

What do you like for dinner? Co máš ráda k večeři? 

My favourite dinner is fish and vegetables. Moje oblíbená večeře je ryba se 

zeleninou. 

Do you like chips? Máš ráda hranolky? 

No, I don´t. I don´t like potatoes. Ne, nemám. Nemám ráda brambory.  

 

Arnold 

What do you like for breakfast, Arnold? Co máš rád ke snídani, Arnolde? 

I like eggs. Mám rád vajíčka. 

How many eggs? Kolik vajíček? 

Nine or ten! Devět nebo deset!  

What do you like for lunch? Co máš rád k obědu? 

I like pizza for lunch. Mám rád pizzu k obědu. 

And salad? A salát? 

No, I don´t like salad. Ne, nemám rád salát. 

What do you like for dinner? 

Burgers – lots of burgers.  



Klíč pro rodiče 

Name/Jméno Breakfast/Snídaně Lunch/Oběd Dinner/Večeře 

Maria 6 4 3 

Arnold 2 5 1 

 

Učebnice str. 45 My friend is a monster 

1. Come on. This way. Pojď! Tudy! 

2. Wait! Are you Bobo and Booboo? Počkejte! Jste Bobo and Booboo? 

3. No, I´m… Toto the clown and this is my sister. Ne, Jsem.. Toto, klaun a 

toto je moje sestra.  

Hello. Do you like pie? Ahoj. Máš rád koláč? 

4. Pie? Yes, I do. Koláč? Ano, mám.  

Why? Proč? 

5. Here you are! Tady máš! 

Run! Utíkej! 

6. Wibble´s here. Wibbles je tady. 

7. I don´t like cages. Nemám rád klece.  

Look! Podívej! 

8. The key! Klíč!  

 

Pracovní sešit str. 44, cvičení 5 

I like = Mám rád 

I don´t like = Nemám rád 

Děti nakreslí to, co mají rádi ke snídani, obědu a večeři a napíšou věty.  

 

Pracovní sešit str. 44, cvičení 6 

What do you like for breakfast? Co máš rád ke snídani? 

What do you like for lunch? Co máš rád k obědu? 

What do you like for dinner? Co máš rád k večeři? 

 

Odpovědi např. I like fruit for breakfast. Mám rád ovoce ke snídani.  

I like tomato soup for lunch. Mám rád rajčatovou polévku k obědu. I like pizza 

for dinner. Mám rád pizzu k večeři.  

 



Klíč pro rodiče 

Pracovní sešit str. 45, cvičení 7. 

1. Do you like ice cream? Máš rád zmrzlinu? 

2. Yes, I do. Ano, mám. 

3. I like fish and chips. Mám rád rybu s hranolkami. 

4. I don´t like oranges. Nemám rád pomeranče. 

5. What do you like for lunch? Co máš rád k obědu? 

 

Pracovní sešit str. 45, cvičení 8.  

1. I like pizza. Mám rád pizzu. 

2. Fish and chips please. Rybu s hranolkami, prosím. 

3. I´m hungry. Mám hlad. 

 


