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AGRICULTURE  
with Iain 

 

1. Find the words under the table.  

Najdi v osmisměrce slova uvedená pod ní.  

 

CUPCAKES / KOŠÍČKY 

CHEESE / SÝR 

PIZZA / PIZZA 

FLOUR / MOUKA 

CEREAL / CEREÁLIE 

CHICKEN / SLEPICE, KUŘE 

WHEAT / PŠENICE 

ICECREAM / ZMRZLINA 

HARVESTER / KOMBAJN 

COW / KRÁVA 

MILK / MLÉKO 

YOGHURT / JOGURT 

EGGS / VEJCE 

BREAD / CHLEBA 

 

 

2. Mark the correct options.  

Označ správné odpovědi.  

A) You can make cupcakes from: / Košíčky můžeš vyrobit z:  

Flour/mouka  Eggs/vejce Cow/kráva Milk/mléko Pasta/těstoviny 

B) We use milk for making: / Mléko používáme k výrobě: 

Yoghurt/jogurt Flour/mouka Butter/máslo Cheese/sýr Cupcakes/košíčky Eggs/vejce  

C) From flour we can make: / Z mouky můžeme vyrábět:  

Bread/chleba  Cupcakes/košíčky Pizza/pizza Cheese/sýr Pasta/těstoviny Yoghurt/jogurt 
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3. Match the pictures with the correct sentence. One option is extra. 

Přiřaď k obrázkům 1–5 správý popis A–F. Jedna z odpovědí je nadbytečná.  

 

 

1)  
A) lay lots and lots of eggs.  

snáší mnoho a mnoho vajec.  

B) is made from grains. We use it to make bread.  

se vyrábí z obilí. Používáme jí k výrobě chleba.  

C) is made with cheese, grains, and eggs.  

se vyrábí ze sýru, obilí a vajec. 

D) is a type of grass. It gives us grains that we use to make flour.  

je typ trávy. Dává nám obilí, z kterého vyrábíme mouku.  

E) is made with milk, flour, and eggs.  

se vyrábí z mléka, mouky a vajec.  

F) usually comes from cows.  

většinou pochází od krav.  

 

 

2) 

 

 

3) 

 

 

4) 

 

 

5)  

1) B 2) F 3) A 4) D 5) E Extra: C 
 

4. Watch the video, read the sentences and complete with the missing words.  

Podívej se na video, přečti si věty a doplň do nich chybějící slova.  
 

1. There are different types of farms. This type of food production is called AGRICULTURE. 

Jsou různé druhy farem (hospodářství). Tento typ výroby jídla se nazývá ZEMĚDĚLSTVÍ.  

2. Let’s start with the egg. Here we are at the CHICKEN farm. A chicken will lay, on average, 300 / 

THREE HUNDRED eggs a year! 

Začněme s vejcem. Zde jsme na chovu SLEPIC. Slepice snese průměrně 300/TŘI STA vajec ročně! 

3. Most of the milk we drink usually comes from COWS. In Europe, every person drinks 63 / SIXTY 

THREE litres of milk per year.  

Většina mléka, které pijeme, pochází od KRAV. V Evropě vypije každý člověk 63 / ŠEDESÁT TŘI 

litrů mléka ročně.  
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4. Grain is the harvested SEEDS of different kinds of grass. There are many different kinds of 

GRAINS from all around the world. 

Obilí jsou sklizená SEMENA různých druhů trav. Existuje mnoho různých druhů OBILÍ po celém 

světě.  

5. When the wheat is collected we can make many different kinds of FOODS. Flour, bread, PASTA, 

PIZZA and cereal.  

Když je pšenice sklizená, můžeme vyrábět mnoho druhů POTRAVIN. Mouku, chleba, TĚSTOVINY, 

PIZZU a cereálie.  


