
Záznamový arch (příběh)

To je ale nádherný den! Dnes se (1) …………………….. probudil* s obzvlášť skvělou
náladou. Dnes ho*ji čeká rodinný výlet do Prahy a prý se chystá i nějaké narozeninové
překvapení.

Dost snění, je čas se konečně vyklubat z postele a nastartovat den pořádnou snídaní.
Dnešní ráno je jako stvořené pro (2) ……………………..(100 g) K pití se tomu bude
perfektně hodit sklenice (3) …………………….. (250 ml).

Určitě by to pro tak speciální den chtělo vybrat nějaký cool outfit, ve kterém bude cesta co
nejpohodlnější. Pro dnešek tedy volí (4) …………………….. triko

a (5) ……………………..kalhoty.

Po snídani vyráží na cestu. Na svačinu si ještě před odchodem bere (6) ……………………..
(100 g).

Cesta byla dlouhá, ale už je konečně u konce. Zrovna v čas oběda. (1) ……………………..
nachází restauraci, která má 4,5 hvězdičky na Googlu, jeví se tedy docela kvalitně. K obědu
si objednává (7) …………………….. s (8) …………………….. (350 g celkem).

Po obědě už je čas na vrchol dnešního dne. Rodina dlouho slibovala překvapení k jeho*jejím
zítřejším 14. narozeninám. S nadšením v očích zjišťuje, že v dárkové tašce se skrývá (9)
…………………….. Lepší dárek si snad ani nemohl*a přát.

Den se pomalu chýlí ke konci. K večeři se podával (10) …………………….. (100 g).

Už je čas na večerní (11) …………………….. a vzhůru do hajan!

Odhadovaná spotřeba vody:………………………..

Skutečná spotřeba vody:      ………………………..



Výběr možností:

(1) Norbert; Amélie; Mikeš; Bohuš; Zikmund

(2) Omelety ze 2 vajec; Jablko s pomerančem; Chléb

(3) Pomerančový džus; Jablečný džus; Káva; Voda; Káva; Mléko

(4) Hnědé bavlněné triko; Zelené bavlněné triko; Růžové bavlněné triko

(5) Černé bavlněné kalhoty; Modré bavlněné kalhoty; Bílé bavlněné kalhoty

(6) Pomeranč; Jablko; Čokoláda; Chléb; Rohlík

(7) Hovězí burger; Kuřecí řízek; Vepřový špíz; Vařená cizrna; Smažený sýr

(8) Hranolky; Brambory; Rýže; Pečivo

(9) Nový mobil; Nový počítač; Meloun

(10) Čokoládový dort; Zeleninový salát

(11) Sprcha; Vana; Koupel v řece



Tabulka spotřeby vody:

Položka Spotřeba vody v
litrech

Položka Spotřeba vody v
litrech

Bavlněné kalhoty
(1 ks) 8 000 Mléko (1 l) 1 020

Bavlněné triko (1 ks)
2 700 Mobil (1 ks) 910

Brambory (1 kg)
287 Okurka (1 kg) 353

Čokoláda (1 kg)
17 000 Pečivo (1 kg) 1 608

Čokoládový dort
(1 porce) 500 Počítač (1 ks) 20 000

Hlávkový salát (1 kg)
237 Pomeranč (1 kg) 560

Hovězí maso (1 kg)
15 500 Pomerančový džus

(1 l)
1 018

Jablečný džus (1 l)
1 141 Rajče (1 kg) 214

Jablko (1 kg)
822 Rýže (1 kg) 2 500

Káva (1 šálek)
132 Sprchování (1x) 80

Koupel ve vaně (1x)
150 Sýr (1 kg) 3 178



Kuřecí maso (1 kg)
4 325 Vejce (1 ks) 196

Luštěniny (1 kg)
586 Vepřové maso (1 kg) 6 000

Meloun (1 kg)
235


