
 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B  

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

 

 

Wh- question words (slova, která používáme na začátku otázek) 
Opiš si tento nadpis a všechna tato slova (anglicky i česky) do školního sešitu ´English´ 

 

What…? 

Who…? 

Where…? 

When…? 

Why…? 

Which…? 

How…? 

How many…? 

Co…? / Jaký…? 

Kdo…? 

Kde…? 

Kdy…? 

Proč…? 

Který…? / Jaký…? 

Jak…? 

Kolik…? 

 

 

Vypracuj cvičení v pracovním sešitě: 

1. Pracovní sešit str. 19 cvičení 4 (PS 19/ 4): Vyber a zakroužkuj slova, která patří na začátek otázek. 

Jako nápovědu použij přehled slov přepsaných z pracovního listu do školního sešitu. Trénuj 

hlasité čtení doplněných bublin. 

 

2. 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). 

 

Slovní zásoba: 

3. zopakuj si slovíčka z části Culture, nauč se slovíčka lekce 2 z části English Across the Curriculum,  

 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 22, 23, v prac.  sešitě str.: 81 - 82  

Vypracovala: Urubková 



 
        
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B  

Opakování vzdělávacího celku: Days of the week 

 

 
Přelož si dny  v týdnu: 

Monday  __________________ 

Sunday  __________________ 

Tuesday  __________________ 

Saturday  __________________ 

Thursday  __________________ 

Friday   __________________ 

Wednesday  __________________ 

 

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, v pracovním sešitě str.: 81   

Vypracovala: Urubková 



 
        
 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. B  

Opakování vzdělávacího celku: Pronouns and possessive adjectives 

 
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 

 

Vyber a doplň do vět správné osobní zájmeno (he, she, it): 

 

 Example: My father is tall.              He is tall.  

This ball is small.                ……… is small.  

 

This rose is red.                  ……… is red. 

 

My father is a farmer.  .…… is a farmer. 

 

My mother is thirty.          ……… is thirty 

 

Asta is my dog.                ……… is my dog. 

 

 

Další materiály k tématu najdete v učebnici str.: 18 
Vypracovala: Urubková 


