
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. A (Urubková) 

Opakování vzdělávacího celku: Yes/ No questions, Wh-questions – to be  

 

 
1. Pracovní sešit str. 19 cvičení 5 (PS 19/ 5): Natištěná slova jsou přeházená – utvoř z nich otázky 

tak, že dáš slova do správného pořadí a na další řádek napiš svou odpověď (o sobě). 

 

2. PS 19/ 6: K natištěným odpovědím vymysli a napiš otázky (Wh-questions or Yes/ No questions). 

 

 

3. Zopakuj si osobní zájmena a sloveso ´to be´ (být). Potom doplň PS 20/ 1 (pracuj s pomocí 

přehledů v sešitě ´English´ nebo ve své složce). Do mezer vyber zájmena z rámečku a k nim dopiš 

správný tvar slovesa ´to be´ (některá zájmena použiješ 1x a některá 2x, podle vzoru). 

 

4. Slovní zásoba: zopakuj si slovíčka z části 2D a Days of the week, nauč se slovíčka z Culture, napiš 

nová slovíčka z lekce 2 English Across the Curriculum a Geographical places. 

 

 

5. Trénuj hlasité čtení rozhovorů a textů: učebnice 22/ 3b, PS 18/ 2, 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 22, 23 
 



 
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. A (Urubková) 

Opakování vzdělávacího celku: Days of the week 

 

 
Vylušti si anagramy dnů v týdnu: 

OYMAND  ________________ 

YASUDN  ________________ 

DUTESYA  ________________ 

HARYDUST  ________________ 

TRHYUSAD  ________________ 

DIFYAR  ________________ 

WEEDYNADS ________________ 

 

Doplň do vět správný den a procvič si řadové číslovky, které používáme, když píšeme anglické datum. 

1. The first (1st) day of the week is _______________________. 

2. The fourth (4th) day of the week is _____________________. 

3. The seventh (7th) day of the week is ____________________. 

4. The fifth (5th) day of the week is _______________________. 

5. The third (3rd) day of the week is _______________________. 

6. The sixth (6th) day of the week is _______________________. 

7. The second (2nd) day of the week is ___Tuesday____________. 

 
 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 22 
 



 

 
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. A (Urubková) 

Opakování vzdělávacího celku: Months of the Year 

 
 

Seřaď měsíce v roce: 

 

December    January     July    March     August   May    June   November   April      
 

Fe               September    October     February   

 

1. _______________________________ 

2. _______________________________ 

3. _______________________________ 

4. _______________________________ 

5. _______________________________ 

6. _______________________________ 

7. _______________________________ 

8. _______________________________ 

9. _______________________________ 

10. _______________________________ 

11. _______________________________ 

12. _______________________________ 

 

 

Vylušti si anagramy některých měsíců a přelož je do českého jazyka: 

TMESPERBE  _________________________________________________ 

VONMEREB  _________________________________________________ 

UYJNARA  _________________________________________________ 

HCMRA  _________________________________________________ 

 

Další materiály k tématu najdete v pracovním sešitě str.: 85                                                    


