
Anglický jazyk K3. A  – Mgr. Veselá Kristina 
kristina.vesela@sousvodnany.cz  

Týden od  22. 2. – 26. 2. 2021           3. část 

 

Special vocabulary   

A: A menu – kontrola DÚ 

B: Cooking 

C: Soups 

B: Cooking: 

1. Podtrhněte slovo, které nepatří do skupiny slov 

       a přeložte výrazy do ČJ: 

 
Drinks: cocoa, grog, bear, punch 

Fruit salad: melon,peach, garlic,apricot                  

Flour: caraway, cake, roll, pie 

Kitchen utensils: pot, spoon, radish, grater, fork 

Soup: salt, chocolate, pepper, marjoram 

Breakfast: jam, milk,bread, pan 

 

2. Obrázky a slovní výrazy zařaďte 

    do sloupečků (viz tabulka). 

a) obrázky – překlad do AJ 
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b) slovní výrazy – po zařazení přeložte do ČJ 
chicken  caraway  beef  milk  cabbage  pork  salmon  lettuce  

garlic  pepper  cream  veal      deers  apricot  lamb  ginger  peach  

trout  bay-leaf         

   

Vegetables      

Poultry      

Fruit      

Meat      

Game      

Spices      

Dairy prod.      

Fish      



3. Přiřaďte sloveso k podstatnému jménu, přeložte do 

ČJ. 

 

 

a. wine                  1. slice             

b. bread                 2. grate  

c. potatoes             3. chop 

d. butter                 4. pour 

e. lemon juice        5. melt 

f. carrots                6. heat 

g. onions                7. peel 

h. pancakes            8. squeeze                                            

i. eggs                    9. beat 

j. a bit of oil         10. roll up 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

                                     

   C:  Soups. 
 

 

 
1. Napište názvy polévek dle základních surovin. 

 

               
 

 

               
 

 



          
 

 

 

         
 

2. Překlad do ČJ. 

 

          
      lentil soup                            beef s. with noodles 

 



                
chicken broth s.                             turkey s. with rice 

 

               
s. with meat balls                           pumpkin cream s. 

 

3. Přiřaď české ekvivalenty. 

1.   beef bouillon 

2.   soup with liver rice 

3.   soup with home - made noodles 

4.   peasant soup 

5.   tripe soup 

6.   giblet soup 

7.   goulash soup 

8.   spinach soup 

9.   dill soup 

10. cheese soup with croutons 

11. beef soup with batter 

 



a.  drůbková polévka 

b.  gulášová polévka 

c.  koprová polévka 

d.  polévka s domácími nudlemi 

e.  hovězí vývar 

f.  dršťková polévka 

g.  polévka s játrovou rýží 

h.  sýrová polévka s krutony 

ch.špenátová polévka 

i.  selská 

j.  hovězí polévka s kapáním 

 


