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Pokyny pro samostudium obor cukrář: 

 

Procvičování.  

1.  Cvičení, která dle pokynu doplňujete do učebnice nebo 

pracovního sešitu nezasílat. 

2. Zaslat zpracované zadávané úkoly - ( označené zpracovat a 

zaslat ) na výše uvedenou mailovou adresu. 

 Úkoly budu zasílat nejen v PDF , ale i  ve wordu, kde je 

možné je  rovnou doplňovat do počítače a formou přílohy 

mi je poslat zpět. Tak je opravím a opravené odešlu. 

Děkuji. 

 

A: Úkoly do 6. 4. 2020: 
 učebnice str. 108, cvičení 1 – dle časového pořadí seřaďte 

události a očíslujte 

 Učebnice str.111, cvičení 1 – doplnit dialogy, kontrola str. 122, 

T 14.9 

 Pracovní sešit str. 83, cvičení 4 – poslech CD, které by mělo 

být součástí pracovního sešitu 

 

Zpracovat a zaslat do 6. 4. 2020: 
 pracovní sešit str. 85, cvičení 8 – části 1, 2, 3 – vytvořit věty 

spojením sloupců, přepsat a přeložit do ČJ! 

 překlad do AJ 
1. Mohu Vám doporučit nějaké zákusky? Ano, mám rád 

větrníky a ovocné rolády. 

2. Prodáváte vánoční cukroví? Rád bych si objednal 3 

kilogramy.  

3. Jaké horké nápoje mi můžete nabídnout? Mám rád černou 

kávu bez cukru se šlehačkou.  

4. Pracuji v nové cukrárně, nabízíme mnoho výborných 

zákusků a nápojů.  

5. Mohu Vám nabídnout skvělé rolády: ovocné, šlehačkové a 

ořechové. 

6. Kolik stojí tyto muffiny? Stojí 15 Kč. 



7. Bohužel, mramorová bábovka je vyprodaná, ale mohu Vám 

doporučit skvělý perník. 

8. Mohu dostat sklenici minerálky a šálek bílé kávy? 

9. Rád bych Vám doporučil vynikající marcipánový dort. 

10. Co byste rád? 10 kousků malinového dort, prosím. 

 

  

B: Zpracovat a zaslat do 13. 4. 2020 

a) Dezertní menu, které máte mít připravené na ZZ 

b) Český technologický postup zvoleného výrobku v SOP 

c) Česko – anglickou  charakteristiku dortu a specifického 

výrobku – velmi stručně, v podstatě jednou větou – je to 

odpověď na otázku co to je? 

 

 

 

 

 


