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JÍDLO A JÍDELNA 

obrázek tiskace malé TISKACE VELKÉ psace fráze/pokyn 

 

jídelna JÍDELNA jídelna 

Jdeme do 
jídelny. 

 

jídlo  
(oběd) 

JÍDLO 
(OBĚD) 

jídlo 

oběd 

Co máme 
k obědu? 

Co máme k jídlu? 

 

pití 
(nápoje) 

PITÍ 
(NÁPOJE) 

pití 

nápoje 
Co máme k pití? 
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talíř TALÍŘ talíř Dej si talíř na 
tác. 

 

hrnek HRNEK hrnek Nalij si čaj do 
hrnku. 

 

sklenička SKLENIČKA sklenička Vezmi si 
skleničku. 
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lžíce LŽÍCE lžíce Lžící jíme 
polévku. 

 

nůž NŮŽ nůž Nožem krájíme 
jídlo. 

 

vidlička VIDLIČKA vidlička Přines si 
vidličku. 
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lžička LŽIČKA lžička Jogurt jíme 
lžičkou. 

 

příbor PŘÍBOR příbor Jíme příborem. 

 

tác TÁC tác Jídlo a pití máme 
na tácu. 
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jíst JÍST jíst Co rád/ráda jíš? 

 

pít PÍT pít Co rád/ráda 
piješ? 

 

dát 
podat 

DÁT 
PODAT 

dát 

podat 
Prosím, podej mi 

pečivo. 
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nést NÉST nese 
Odnes si tác ke 

stolu. 

 

vzít si VZÍT SI vzít si Vezmi si ovoce. 

 

nalít NALÍT nalít Nalij  si pití. 
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krájet 
nakrájet 

KRÁJET 
NAKRÁJET 

krájet 

nakrájet 
Nakráj ej si jídlo. 

 

polévka POLÉVKA polévka Polévka je 
horká. 

 

sůl SŮL sůl Prosím, podej mi 
sůl. 
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jablko JABLKO jablko Mám rád/ráda 
jablka. 

 

banán BANÁN banán Nemám rád/ráda 
banány. 

 

ovoce OVOCE ovoce Máš rád/ráda 
ovoce? 
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jogurt JOGURT jogurt Děkuji, jogurt 
nejím. 

 

kakao KAKAO kakao K snídani pijeme 
kakao. 

 

rohlík ROHLÍK rohlík K snídani mám 
rohlík. 
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houska HOUSKA houska Svačím housku. 

 

chleba CHLEBA chleba 
K večeři máme 

chleba se sýrem. 
 

 

 

pečivo PEČIVO pečivo V jídelně máme 
pečivo. 



 Autorky: Světlana Bělecká, 2012, Zuzana Janoušková, 2017 

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován 
z prostředků Evropského fondu pro integraci státních 

příslušníků třetích zemí. 

            

 

koláč KOLÁČ koláč Nakrájím si 
koláč.  

 

sýr SÝR sýr Rád/ráda jím 
sýr. 

 

salám SALÁM salám 
Nemám rád/ráda 

chleba se 
salámem. 
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čokoláda ČOKOLÁDA čokoláda Čokoláda je 
dobrá. 

 

sladkosti SLADKOSTI sladkosti Nejez moc 
sladkostí. 

 

voda VODA voda Po jídle piju 
vodu. 
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limonáda LIMONÁDA limonáda Nepij moc 
limonády. 

 

mléko MLÉKO mléko Pij hodně mléka. 

 

čaj ČAJ čaj Po obědě pijeme 
čaj. 
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1. Co je to? Piš psace:   

 ………………        ………………        ………………… 

…………………     …………………      ………………… 

2.  Napiš, co je na stole: 

      …………………………………………………… 

3. Odpověz podle obrázku: 

 

Co  jí  maminka? …………………………………………………… 

Co  jí  tatínek?  ……………………………………………………… 

Co  jedí  děti?   ………………………………………………………… 

 

  



Autorky: Světlana Bělecká, 2012, Zuzana Janoušková, 2017 

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí. 

        

4. Dokresli hodiny a dopiš věty:    

SNÍDANĚ  -   SNÍDÁM                                              Ráno 

      K snídani  jím ……………………….. 

                       a  piju  ………………………………. 

SVAČINA   -  SVAČÍM                                          Dopoledne 

      Svačím …………………….………. 

                       a  k pití  mám ……………………… 

OBĚD  -  OBĚDVÁM                                                Poledne 

      Na oběd  jdeme  do ………………… 

VEČEŘE  -  VEČEŘÍM                                              Večer 

    Večer  jím  ……………………………. 

                     a  piju  ………………………………… 
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5.  Čti: 

Jana má ráda čokoládu. 

Jirka má k svačině housku se salámem. 

Anička nejí snídani, k svačině si nese rohlík se sýrem. 

Tomáš nemá rád čaj, v jídelně pije vodu. 

Všichni mají rádi sladkosti. 

Anička a Jirka nejedí polévku. 

Jana nepije limonádu. 

Všechny děti rády jedí ovoce. 

 

6.  Odpověz  na  otázky: 

Co má Anička k svačině? 

…………………………………………………………………………………. 

Kdo nepije limonádu? 

…………………………………………………………………………………. 

Co pije Tomáš? 

…………………………………………………………………………………. 

Jedí všechny děti snídani? 

…………………………………………………………………………………. 

Která holka nejí polévku? 

…………………………………………………………………………………. 

Mají všechny děti rády ovoce? 

…………………………………………………………………………………. 
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7.  Podstatná jména zakroužkuj červeně a slovesa zakroužkuj modře: 

 jíst  kuchařka  pití  piješ  lžíce  pečivo 

podej  nesu  sůl  krájet čaj  vezmi si 

 banán  nalít   odnes  tác  nepije 

 

8. Spoj obrázky a osoby: 

 

 

 

 JÁ   MY 

 TY   VY 

 ON   ONI 

 ONA      

 

 

  

PODSTATNÁ JMÉNA = OSOBA, ZVÍŘE, VĚC 

� CO TO JE? KDO TO JE? 

SLOVESA = ČINNOSTI, AKTIVITY 

� CO DĚLÁM? CO MÁM UDĚLAT? 
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9.  Opakuj  si  slovesa:  

JÍST 

já  jím my  jíme 

ty  jíš vy  jíte 

on/ona  jí oni  jedí  

NEJÍST 

 já  nejím my  nejíme 

ty  nejíš vy  nejíte 

on/ona  nejí oni  nejedí  

MÍT RÁD/RÁDA/RÁDI   NEMÍT RÁD/RÁDA/RÁDI 

já  mám rád (ráda) my  nemáme rádi 

ty  máš rád (ráda) vy  nemáte rádi 

on  má rád 

ona  má  ráda 
oni  nemají rádi  

 
10. Napiš správně: 

Ona (mít ráda)  ……………………………………… čokoládu. 

Ona (nejíst) ……………………………………… snídani. 

On (nemít rád)  ……………………………………… čaj. 

Oni (mít rádi) ……………………………………… sladkosti. 

Oni (nejíst)  ……………………………………… polévku. 

Oni (jíst)   ……………………………………… ovoce. 

Jez! 

 

Nejez! 
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11. Vylušti křížovku: 

1 
 

        
     

2                  

3 
 

            
   

4 
   

          
  

5               
6 

  
            

  

     
  

     
7                
8 

 
            

   

     
Ť 

     
 

12.  Pamatuj  si: 

dobrý  večer                     dobrá  polévka                  dobré  ráno 

dobrý  oběd                      dobrá  čokoláda                dobré  ovoce    

Dobrou chuť! 

  

 



Autorky: Světlana Bělecká, 2012, Zuzana Janoušková, 2017 

Dostupné z  portálu www.inkluzivniskola.cz, vytvořeného společností META, o.p.s. za finanční podpory Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Provoz portálu je spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro integraci 

státních příslušníků třetích zemí. 

        

Zdroje obrázků: 

Autor obrázků: Vojtěch Šeda, © META, o. p. s. 

Autor piktogramů: Sergio Palao, ARASAAC (http://arasaac.org), CC (BY-NC-SA)  

 

Obrázky: 

[cit. 2017-10-14]. Dostupný pod licencí Creative Commons a Public Domain z: 

<#https://pixabay.com/cs/chl%C3%A9b-houska-hn%C4%9Bd%C3%A1-

pek%C3%A1rna-308470/> 

<http://www.freestockphotos.biz/stockphoto/16760> 

 

<http://www.globalni-cteni.cz/clanek/potraviny/> 


