
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 
  

1.) Slovní zásoba: 

Neustále si opakuj slovíčka z první a druhé lekce. Trénuj, jak se píšou i jak se vyslovují 😊.  

 

2.) Slovní zásobu týkající se rodiny si můžeš procvičit na následujících webových stránkách v online 

hrách: 

 Střílení balónků: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family 

- nejprve přiřaď slovíčka v oranžových rámečcích k obrázkům (klikni na rámeček a pak 

klikni na obrázek, ke kterému chceš slovo v rámečeku přiřadit)  

- sjeď myší pod obrázky a klikni na kolonku     Game, objeví se ti hra Balloon Burst (musíš 

střílet jednotlivá písmenka, aby ti vytvořila název člena rodiny, který je zrovna na 

obrázku)  

 Závod:  

https://www.freddiesville.com/games/family-members-memory-game/ 

- klikni na políčko PLAY, pak na políčko NEXT, znovu NEXT a CLOSE, poté se ti spustí závod 

a po chvíli se objeví políčko NEXT, když na něj klikneš objeví se ti první otázka, 

poslechneš si, co paní říká a klikneš na správnou odpověď a pak na políčko SUBMIT. 

Stejným způsobem pokračuješ dál.  

 

3.) Vysvětlení slov YOUNGER / OLDER:  

YOUNG = mladý            Když k těmto dvěma slovům přidáme koncovku -ER,  

OLD = starý                     vzniknou nám slova YOUNGER = mladší a OLDER = starší.  

 

              
       Lucy is eight.                          Mark is fifteen.         

                                                                                                  

4.) Učebnice str. 12 + školní sešit: 

Do školního sešitu si pod sebe napiš tyto členy rodiny: Polly, Jack, Daisy, Dad, Mum, Grandpa, 

Grandma. V učebnici si přečti řečové bubliny u jednotlivých obrázků a ke jménům v sešitě napiš, jak 

jsou jednotliví členové staří. U některých je přímo napsané, kolik mají roků, u některých si naopak 

jejich věk musíš vypočítat.  

Zde uvádím příklad s Daisy: Polly and Jack are ten. Daisy is five years younger than Polly and Jack.  

                                                 → Daisy je o 5 let mladší než Polly a Jack: 10-5= 5, takže Daisy má 5 roků. 

Čísla piš tak, jak se píšou, aby sis je procvičil/a.  

 

Do školního sešitu si pod sebe napiš čísla 1-6. Dole na stránce v učebnici si přečti věty a rozhodni, 

zdali jsou pravdivé nebo nepravdivé. K číslům v sešitě pak napiš buď T = true (pravda) nebo  

F = false (lež).   

→ Lucy is younger than Mark.  

     Lucy je mladší než Mark.  

→ Mark is older than Lucy.  

     Mark je starší než Lucy.  

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/family
https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/numbers-1-10
https://www.freddiesville.com/games/family-members-memory-game/


  

5.) Pracovní sešit str. 12: 

cv. 1 – přečti si texty pod obrázky a doplň na řádky správný věk členů rodiny. Opět si je musíš 

vypočítat z těch informací, které jsou v textech napsané. Čísla piš tak, jak se píšou, aby sis je 

procvičil/a.  

 

6.) Školní sešit – procvičení slov YOUNGER / OLDER: 

Prohlédni si následující obrázky lidí a přečti si údaje o jejich věku. Do školního sešitu pak napiš 

libovolné tři věty, ve kterých napíšeš, kdo je starší / mladší.  

 

Zde uvádím jednu větu jako příklad: 

Molly is younger than Harry.  

 

1.     2.     3.     4.  

   Molly is two.                            Jessica is twelve.                 Tim is twenty-one.           Harry is forty-nine. 

 

 

 

 


