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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. Pracovní listy slouží k zapojení 

interaktivních prvků ve výuce anglického jazyka. Zejména slouží jako 

materiál k rozvoji řečových dovedností psaní, čtení, poslech a 

mluvení s důrazem na dovednost mluvení v oblasti „At the 

restaurant“.  

Cílem pracovních listů je pomoci žákům osvojit si základní 

komunikační dovednosti při návštěvě restauračního zařízení. Žáci se 

naučí aktivně používat základní slovní zásobu a fráze tak, aby byli 

schopni orientovat se v jídelním lístku, jednoduchým způsobem si 

objednat jídlo a pití, zaplatit a poděkovat. Pracovní listy se 
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v první části (cv. 1) zaměřují na procvičení slovní zásoby z oblasti 

jídla a pití, navazuje na předchozí prezentaci 21.13 „Food and 

drink“. Žáci rozdělí slovní zásobu do pěti kategorií: maso, ryby, 

ovoce, zelenina a ostatní. Ve cv. 2 – 4 si žáci osvojí slovní zásobu 

potřebnou k orientaci v jídelním lístku (názvy jídel a ceny) a 

základní slovní zásobu spojenou s běžnými věcmi v restauraci. Tato 

cvičení se zaměřují na význam slov a jejich správnou výslovnost. Ve 

cv. 5 – 6 žáci pomocí jednoduchého dialogu simulují situaci 

v restauraci. Ve cv. 5 žáci doplní chybějící výrazy do dialogu a 

dialog procvičí. Ve cv. 6 žáci tvoří vlastní dialogy („role-play“) 

s pomocí vzorového dialogu a jídelního lístku z cv. 2. Jídelní 

lístek z cv. 2 doporučuji zatavit do folie a dát žákům do skupin 

jako vizuální oporu k přípravě „role-play“. 

 

Plněné výstupy:  

Žák rozumí jednoduché a zřetelně vyslovované promluvě; jednoduchým 

způsobem si objedná jídlo a pití z jídelního lístku, poděkuje a 

zaplatí.  

 

Klíčová slova:  

Food (jídlo), drink (pití), menu (jídelní lístek), price (cena), 

restaurant (restaurace), waiter (číšník), waitress (servírka). 
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