
 

 

RODINA 

 

Anglická rodina  

Pracovní list je určen pro vyšší ročníky. Je zaměřen na základní slovní zásobu na téma Rodina, na 

práci se slovníkem a překlad jednoduchých textů. Žáci mají za úkol napsat k obrázkům, o koho se 

jedná. Poznají to z textu, který můžeme překládat společně nebo samostatně.  

Varianta: Můžeme zadat práci do skupin a pak navzájem porovnat a případně hledat správné  

řešení. 

 

Osmisměrka 

Žáci mají za úkol vyhledat názvy členů rodiny v osmisměrce. Názvy, které jsou pod tabulkou, 

potom přeložíme. Doporučuji použít elektronický slovník, ve kterém si mohou žáci cvičit 

správnou výslovnost. 

 

Rodiny 

Žáci mají za úkol poznat z textu členy dvou rodin a napsat je k obrázkům. Pracovní list je zaměřen 

na překlad jednoduchých textů a procvičování slovní zásoby na téma rodina. Žáci jsou 

informativně seznámeni s tvořením přivlastňovacích přídavných jmen v angličtině. 

Ve druhém úkolu se musí žáci zamyslet nad příbuzenskými vztahy a napsat nad šipku, v jakém 

jsou vztahu obě osoby, přičemž vtah míří od první osoby ke druhé. Řešení: Mr. Novák uncle Pavel 

Bílý; Michala Nováková niece Mrs. Bílá; Pavel Bílý nephew Mr. Novák; Jan Novák cousin Pavel 

Bílý 

 

Poznáš, kdo to je? 

Pracovní list je pro naše žáky poměrně obtížný po obsahové stránce. V prvním cvičení si žáci musí 

vždy dobře promyslet příbuzenský vztah v češtině a pak si ho teprve přeložit do angličtiny. 

Doporučuji ho pro skupinovou práci nebo práci ve dvojicích. 

Ve druhém cvičení si mohou žáci napsat české výrazy k anglickým a potom kompletovat rodiny. 

Ve třetím cvičení žáci popisují svoje rodiny. Číslovky mohou psát slovem nebo číslicí. Dáváme 

pozor na koncovku v případném množném čísle. 



 

 

 

Procvičování 

V pracovním listě procvičujeme psanou podobu slov. Žáci mohou používat slovník nebo hledají 

slova v textu (mohou se opakovat ve složeninách).  

Ve druhém cvičení by měli žáci hledat výrazy pro ženu a muže, čím vším v životě mohou být. 

Příklad: baby girl, daughter,  sister, cousin, aunt, mother, grandmother, great-grandmother 


