
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA

1.) Pracovní listy:

Společně s výpisem z vysvědčení si obdržel/a i složku s pracovními listy do angličtiny. Zde

uvádím, co budeš v jednotlivých cvičeních dělat:

Pracovní list ANIMALS:

Doplň slova tak, aby byly věty o zvířatech pravdivé. Nezapomeň doplnit koncovku -ER, 

aby přídavné jméno vytvořilo druhý stupeň např. OLD = OLDER, YOUNG = YOUNGER atd. 

Pracovní list WILD ANIMALS WORDSEARCH (z druhé strany předchozího prac. listu):

Prohlédni si obrázky zvířat kolem osmisměrky. Napiš pod jejich obrázky, co za zvíře to je 

(některá zvířata jsme se spolu neučili, možná ale jejich anglický název budeš znát, pokud 

ne, zkus si je vyhledat v knižním nebo online slovníku). Pak zvířata vyhledej 

v osmisměrce.  

Pracovní list TIGERS: 

cv. 1 – přečti si text o tygrech a odpověz na otázky 1-5

cv. 2 – nakresli obrázek tygra 

**Dole je slovníček, projdi si jej v případě, že nebudeš některým slovům rozumět. 



1.) Complete the sentences:

Example: 

          
TALL / SHORT 

1. The tiger is shorter than the giraffe. The giraffe is taller than the tiger. 

            

THIN / FAT 

2. The hippo is __________________ the snake. The snake is ___________________ the hippo. 

               

OLD / YOUNG

3. The lion is ___________________ the elephant. The elephant is _________________ the lion. 

                

TALL / SHORT 

4. The frog is __________________ the monkey. The monkey is ___________________ the frog. 
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VOCABULARY WORKSHEET BY HERBER



This is a tiger. Tigers live in the 

jungle in Asia. They eat meat. Tigers

like to climb and hunt. They can run 

fast and swim really well. They are 

orange, black and white. Tigers say 

“ROARRRRRR”. They look like a big 

cat. In fact, they are the biggest cat 

in the world. 

       

1.) Answer the questions:                                        2.) Draw a tiger here:                  

1. What colour are tigers? 

_____________________________

2. Where do tigers live?

_____________________________

3. What do tigers like to do?

_____________________________

4. What do tigers eat?

_____________________________

5. What sound do they make? 

_____________________________

Vocabulary:

LIVE = žít                          RUN = běhat                  LOOK LIKE = vypadat jako

EAT = jíst                          FAST = rychlý                 BIGGEST = největší 

MEAT = maso                  SWIM = plavat               WORLD = svět          

CLIMB = šplhat                WELL = dobře                SOUND = zvuk

HUNT = lovit                    SAY = říct                        MAKE = dělat 


