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METODIKA

Slide 4: Slide určený k rozšíření slovní zásoby k tématu "rodina", žáci spojují slovo a vyhledávají definici  
             jeho obsahu. Interaktivní hra, kterou lze zkontrolovat a znovu procvičit.

Slide 5: Zde si žáci procvičí názvy členů rodiny, logické myšlení a tzv. přivlatňovací pád podstatných jmen.
             Žáky necháme věty číst, přeložit a určit správné slovo. Zdůrazníme a procvičíme přivlastňovací 
             pád, se kterým pracujeme i v následujícím slidu.

Slide 6: "Family tree". Žáci vytvářejí věty podle vzoru. Posunou jména k daným osobám a určí jejich 
              vzájemný vztah.

Slide 7:  Zde mají žáci jednoduchou, krátkou esej, do které doplňují vhodná slova dle vlastní skutečnosti.
              Aktivitu děláme nejdříve ústně, zdůrazníme některé slovní vazby. Žáci by podobnou krátkou či 
              delší esej měli zpracovat za domácí úkol, případně naučit krátce o své rodině vykládat jako 
              konverzační téma.

Slide 8: Pár vět na přeložení do jazyka anglického s pomocnou slovní zásobou, jako doplnění možností do 
             jejich domácího úkolu. 





Say the correct word
1. Your  mother is ...
2. My s brother is my ...
3. A woman is married to her ...
4. He is my s son. He is my ...
5. She my s sister. She is my ...
6. He is my s husband. He is my ...
7. They are my aunt and my  children. They are my
    ...
8. We were born at the same time to the same mother. We are
    ... 
9.  My mum is divorced and then she married to other man. 
    He is my ...
10. She is my  daughter. She is my ...



Name the people and make

Whitney

Clark

Edith

Haris

Janet

RolandJack

Carrie

Tess

Ex: Jack is Carrie´s brother-
in-law



Hi, my name is ... I want to tell you about my ...
My family ...................... of ........ people. There 
are my ......................., my ................... and me.
My father is ........................ and he is a ....................  . His 
name is ......................... . My mother is ................. 
years ...................... than my father and she is 
a ........................... .Her name is ...  My ................ and me 
are ................... years ..................... . She/he is goes to the
...................... school as I do. ( as me).

My family - short essay complete the text

family consistsparents police officer

younger

older

store manager

apart

same sister brother



Choose correct words and translate :

1. Moje matka se znovu vdala.

2. Otcova manželka je moje nevlastní matka.

3. My máme hodně příbuzných. 

4. Moje teta a strýc bydlí v malé vesnici asi třicet km od 
mého města.

5. Můj bratranec se zajímá o počítače.  

remarryrelativesstepmother hometownbe interested in
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