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Anotace: 

 Digitální učební materiál (DUM) pro opakování, upevňování a rozšiřování slovní 

zásoby s použitím interaktivní tabule. Materiál je použitelný při výuce                 

v 7. ročníku. Žáci si procvičí, upevní a rozšíří běžnou slovní zásobu z oblasti 

rodiny a rodinných vztahů. Při plnění úkolů popisují vztahy ve své rodině           

a hovoří o jejích členech. 

 DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. Project: 

Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 2002. ISBN 0 19 436532 8.   

 DUM rozvíjí interaktivní řečové dovednosti přispívající k dorozumění              

v běžných každodenních situacích v rámci tematických okruhů vyučovacího 

předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 



Let´s play a game. 

Do you really know your family? Can you 

talk about your relatives? Let´s try it. 



10 points 

5 points 

20 points 

15 points 

5 points 10 points 

15 points 

20 points 

5 points 

10 points 

15 points 20 points 

Please choose one question. More points – more difficult! 

The end 



What´s your dad´s name? 

Question for 5 points 



What´s your mum´s 

name? 

Question for 5 points 



Have you got any brothers 

or sisters? 

Question for 5 points 



How old is your mum? 

Question for 10 points 



How old is your dad? 

Question for 10 points 



Where does your grandma 

(or grandpa) live? 

Question for 10 points 



How many brothers has 

your dad got? 

Question for 15 points 



How many uncles have 

you got? 

Question for 15 points 



How many cousins have 

you got? 

Question for 15 points 



Who (from your family) 

lives in the furthest place? 

Where? 

Question for 20 points 



Who is the youngest 

person in your family? 

How old is he (she)? 

Question for 20 points 



Who is the oldest person 

in your family? How old is 

he (she)? 

Question for 20 points 
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