FAMILY RELATIONSHIPS
VY_22_INOVACE_09
Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace
Vzdělávací obor: Anglický jazyk
Ročník: 7

1.Complete the crossword:

Across
3. sourozenec

Down
1. bratranec,sestřenice

10. neteř

9. dvojče

2. manželka

12. jedináček

10. synovec

4. oženit se,vdát se

15. neuvěřitelný

11. rodokmen

5. manžel

16. nevlastní sestra

13. rozšířený

6. strýc

18. babička

14. příbuzný

7. teta

19. podobat se na

17. snacha

8. švagrová

2.Read the clues and fill in the spaces with the correct words:
a) Your mother´s mother. _ _ _ n _ _

f) Your brother´s daughter. _ _ _ c _

b) Your sister´s son. _ _ _ _ _w

g) The man who is marrying the bride.

c) Your mother´s brother. _ n _ _ _

___o_

d) Your husband´s parents. _ _- _ _ w _ h) The woman after her engagement.
e) Your father´s sister. _ u _ _

_i_____
i) Members of your family. _ _o_ _ _ _

3. Choose the corect answer:
. The newly married couple goes for their wedding

honeymoon holidays.

. My brother is full of humour. He is always witch wife
. Grandpa has a broken leg. He walkes slow
. My little cousin plays chess

good

. Daddy is a bit strict about stuff

well

staff

. This man is our neighbour

harbour

. My aunt always smiles at me

good

. I´ve got two
. I´m young

old

. My dad´s sister is

eld

slowly.

goods.

stiff

like sweets and bedtimes.

humour.
beautifully

older the eldest

the youngest

slowier

witty.

seriously.

brothers.

younger than my cousin.

the eldest

older in our family.

. My mum´s parents died 10 years ago , so I don´t remember them good bad well.
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Metodický list:
1.Vyplnit tajenku na téma příbuzenských vztahů v rodině.
2.Doplnit členy rodiny podle klíčů .
3.Vybrat správný výraz podle smyslu věty.
Pracovní list slouží k procvičení slovní zásoby na téma rodina – jejích členů, příbuzenských
vztahů a zároveň k opakování stupňování příd. jmen a příslovcí.

Řešení
1.Across- 3 sibling,9 twin, 10 nephew, 11 family tree, 13 extended, 14 relative,
17 daughter-in-law
Down-1 cousin, 2 wife, 4 married, 5 husband, 6 uncle, 7 aunt, 8 sister-in-law, 10
niece, 12 only child, 15 unbelievable, 16 step sister, 18 granny, 19 take after
2. a) granny b) nephew c) uncle d)in-laws e) aunt f) niece g) groom h) fiancée
i) relations
3. honeymoon, witty, slowly, well, stuff, neighbour, beautifully, older, younger,
the oldest

