
ANOTACE        Anglický jazyk – 4. ročník

Číslo DUMU Název DUMU Anotace Klíčová slova

1.
Comparison of 
Adjectives

Žák používá 2. stupeň přídavných jmen, poznává 3. stupeň příd. 
jmen, pracuje s textem a porozuměním.

Than, bigger, smaller, fewer, higher, taller, better, 
worse, more

2. My Family Žák si zapakuje názvy členů rodiny . Znalosti aplikuje ve 
cvičeních.

 Family, family members

3.
Christmas 
Celebration in the 
UK

Žák se seznamuje s vánočními tradicemi a zvyky v UK. Opakuje si
důležitá slovíčka spojená s Vánocemi.

Christmas three, Christmas dinner, Christmas Eve, 
church, family

4.
Christmas in the 
USA

Žák poznává za pomoci vyprávění dívky z USA zdejší vánoční 
tradice a zvyky. 

Christmas decoration, presents, Christmas dinner, 
Santa Claus, reindeer, elf

5. In the Town Žák přiřazuje názvy k důležitým budovám ve městě. Town, need, want, names of buildings

6. Means of Transport Žák pojmenovává dopravní prostředky a místa, kde se pohybují.
Means of transport, wheel, go, fly, air, ground, water,
move

7. Where Is the Place? Žák pracuje s pojmy udávajícími směr a popisuje cestu. Excuse me, turn, right, left, go straight on, past

8. On the Farm Žák opakuje názvy domácích zvířat, přiřazuje obrázky k textu a 
kontroluje porozumění textu.

Farm, farmer, barn, names of animals, fruits and 
vegetables

9. Exotic Animals Žák přiřazuje názvy volně žijících živočichů a upevňuje své 
znalosti.

Animal, names of animals, have got, has got

10. What Do They Do? Žák si aktivně procvičuje názvy různých činností a používá 
přítomný čas prostý, doplňuje správné tvary.

Eat, run, cook, skate, sing 
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11.
What Are They 
Doing?

Žák pracuje s názvy různých činností a aktivit v přítomném čase 
průběhovém. Používá slovesa ve správném tvaru.

Doing, playing, cooking

12. What Time Is It? Žák určuje čas – půlhodiny, čtvrthodiny, celé hodiny, minuty. 
Pracuje s textem.

O’clock, minute, half past, quarter past, quarter to

13. Occupation Žák pojmenovává povolání, místa a budovy, kde pracují lidé. Occupation, job, do, work

14. Easter in the UK Žák poznává velikonoční tradice a zvyky v UK. Easter, egg, bunny, chick, chocolate egg, basket, hide

15.
Months – Seasons - 
Weather

Žák opakuje názvy měsíců, ročních období a meteorologických 
jevů. Spojuje názvy počasí a ročních období.

Month, season, weather, temperature, cold, hot

16. Around the World I. Žák poznává názvy různých míst a útvarů na Zemi. Odpovídá na 
otázky.

World, France, China, Alaska, capital, island, Europe,
Asia, USA, mountain, lake

17.
Around the World 
II.

Žák poznává názvy různých míst a ůtvarů na Zemi.  Odpovídá na 
otázky.

UK, Russia, Congo, equator, climate, country, ocean, 
rainforest, dry

18. At the Doctor Žák pocvičuje názvy nemocí a slovní zásobu související s 
návštěvou lékaře. 

Doctor, nurse, hospital, ambulance, prescription, 
names of illnesses

19.
Little Red Riding 
Hood

Žáci si osvojují slovní zásobu k pohádce a následně ji dramatizují.
Little Red Riding Hood, hunter, wolf, granny, basket,
birthday, cut, hear, see, eat

20.
The United 
Kingdom

Žák poznává hlavní město UK, královnu, premiéra, sporty, známá 
místa, umělce a zajímavosti. Průběžně si své znalosti prověřuje v 
krátkých textech.

Country, ocean, island, queen, queen family, palace, 
sea, capital, flag


