
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Pomalu se uč slovíčka z druhé lekce (najdeš je v pracovním sešitě str. 95 / UNIT 2)  

 

2.) Čtení + školní sešit: 

Přečti si následující text o Annie a odpověz na otázky 1-8 do školního sešitu. Odpovídej anglicky.  

 

MY FAMILY  

Hello! My name is Annie. I am eight and I am from the USA. My family is big 

and we are happy.  

My mum’s name is Laura and she has got brown hair and brown eyes. My 

dad’s name is Peter. He is tall and thin and he is very funny. 

I’ve got two brothers. Their names are Tim and David. Tim is ten years old 

and he plays the guitar. David is six and he likes playing football.  

My dad has got a sister. Her name is Olivia and she is my aunt. My mother 

has got two brothers. Their names are Richard and William and they are my 

uncles. My cousins are Jacob, Kevin and Lucy. 

I love my family.  

 

 

1. How old is Annie?                                                  5. How many cousins has Annie got? 

2. Where is Annie from?                                           6. Who is Lucy?  

3. How many brothers has Annie got?                   7. Who is William? 

4. How old is Tim?                                                      8. Is Annie’s family big or small?  

 

3.) Číslovky = numbers:  

Projdi si následující obrázky a názvy číslic a nauč se je. Výslovnost číslic bude poslána na e-mail.  

                     

             TEN                TWENTY                       THIRTY                      FORTY                     FIFTY  

 

               

          SIXTY                    SEVENTY                   EIGHTY                    NINETY                A HUNDRED  

 



Pokud chceme říct např. 71 pak použijeme slovíčko SEVENTY a k tomu číslo ONE. V psané formě mezi 

jednotlivé číslovky ještě přidáme pomlčku:  

71 → seventy-one           54 → fifty-four           26 → twenty-six             88 → eighty-eight 

 

4.) Pracovní sešit str. 10: 

cv. 2 – prohlédni si klíče a spoj je k sobě podle jejich tvaru (klíč se jménem spoj s klíčem s číslem).  

            Poté si přečti věty pod klíči a doplň na řádky jména dětí, podle toho, se který klíč jim patří.  

Str. 11: 

cv. 2 – přečti si o Ottových sourozencích a podle toho, co si přečteš doplň texty vedle obrázků 

 

 


