
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B (Urubková) 

Opakování vzdělávacího celku: The Birthday Show -  pronouns, possessive adjectives 

 
Vypracuj cvičení v pracovním sešitě: 

1. Pracovní sešit str. 18 cvičení 2 (PS 18/ 2): Doplň do textu v bublinách informace, které najdeš ve 

dvou šedých rámečcích. Trénuj hlasité čtení doplněných bublin. 

 

2. PS 20/ 2: Doplň do rozhovoru osobní zájmena nebo přivlastňovací zájmena. (Jako nápovědu 

použij rozhovor, který jsme společně poslouchali a četli v učebnici na straně 22 ve cvičení 3b). 

Trénuj hlasité čtení obou rozhovorů. 

 

Slovní zásoba: 

3. zopakuj si slovíčka z části 2D What day is it today? a Days of the week, nauč se slovíčka z části 

Culture, napiš nová slovíčka z lekce 2 English Across the Curriculum, Revision, Your project 

(nepiš slovíčka z Geographical places a Oceans, ale všechny si pročti). 

 

Vyber a doplň do vět správné přivlastňovací zájmeno (my, your, his, her, our, their): 

 

a) I’ve got a ruler.  It’s my ruler. 

b) You’ve got a car. It is.............. car. 

c) John’s got a CD. It’s.............. CD. 

d) We’ve got a pet. It’s...............pet. 

e) Pam’s got a pen. It’s.............pen. 

f) I’ve got pencils. They’re ............... pencils. 

g) They’ve got a house. It’s .............. house. 

h) She’s got a bag. It’s............bag. 

j) Maria’s got a desk. It’s ......... desk 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 22, v pracovním sešitě str.: 81 - 82  

 



 
        
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B (Urubková) 

Opakování vzdělávacího celku: Days of the week 

 

 
1) Vylušti si anagramy dnů v týdnu: 

OYMAND  ________________ 

YASUDN  ________________ 

DUTESYA  ________________ 

HARYDUST  ________________ 

TRHYUSAD  ________________ 

DIFYAR  ________________ 

WEEDYNADS ________________ 

 

2) Vyluštěné dny uspořádej od pondělí do pátku: 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

                                              

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 22, v pracovním sešitě str.: 81   

 



 
        
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B (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                   

 


