
 

 

 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. A  

Opakování vzdělávacího celku: Verb to be 

 
Přelož věty se slovesem být: 

1. Já jsem z České republiky. 

I`m from the Czech Republic. 

2. Peter a Paul jsou mí kamarádi. 

Peter and Paul are my friends.  

3. My nejsme ve škole. 

We aren`t at school. 

4. Sam má patnáct roků. (Samovi je patnáct let.) 

Sam is fifteen years old. 

5. Kdy máš narozeniny? (Kdy jsou tvoje narozeniny?) 

When is your birthday? 

6. Jaká je tvoje adresa? 

What`s your address? 

7. Kdo je to? 

Who`s this? 

8. Kolik let je tvé tetě? (Jak stará je tvá teta?) 

How old is your aunt? 

9. Čí je to sešit? 

Whose exercise book is this? 

10. Jsou tví rodiče v obchodě? Ano, jsou. 

Are your parents at the shop?  Yes, they are. 

 

Slovní zásoba: zopakuj si slovíčka z části English Across the Curriculum a dopiš si slovíčka z lekce 2 

(Oceans, Revision, Your project). V přiloženém obrázkovém slovníčku SVĚT (WORLD) si zopakuj a 

prostuduj světadíly (continents), země (countries), národnosti (nationalities) a jejich vlajky (flags).  

 

Vypracovala: Stanislava Urubková 



 
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník: 4. A  

Opakování vzdělávacího celku: Verb to be 

 

Doplň do vět správný tvar slovesa být (am, are, is): 

1. John is eleven years old. 

2. Mary and Jane are at the park. 

3. I am a student. 

4. My brothers are on holiday (na prázdninách). 

5. She is in London. 

6. Your cat is lovely. 

7. Tom and I are friends.      

8. I am at   school. 

9. They are doctors. 

10. My favourite colour is blue.     

11. I am sleepy (ospalý). 

12. You are good at English.  

 

Vytvoř z těchto vět záporné věty: 

1. Jane is in the kitchen. 

Jane isn`t in the kitchen. 

2. Mark and Frank are teachers. 

Mark and Frank aren`t teachers. 

3. I’m in the garden. 

I’m not in the garden. 

4. We’re on the Moon. 

We aren`t on the Moon. 

5. He’s from France. 

He isn`t from France.     

6. The cats are on the fence (na plotě). 

The cats aren`t on the fence. 

Vypracovala: Stanislava Urubková 


