
Plán domácí výuky od 1. 6. do 5. 6. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 59, cv 5.  

 cold  colder  the coldest   studený 

big  bigger  the biggest  velký 

difficult  more difficult the most difficult obtížný, složitý, těžký 

large  larger  the largest  rozlehlý 

deep  deeper  the deepest  hluboký 

flat  flatter  the flattest  plochý 

heavy  heavier  the heaviest  těžký (vahou) 

hilly  hillier  the hilliest  kopcovitý 

wide  wider  the widest  široký 

windy  windier  the windiest  větrný 

red  redder  the reddest  červený 

famous  more famous the most famous slavný 

short  shorter  the shortest  krátký 

old  older  the oldest  starý 

hot  hotter  the hottest  horký 

high  higher  the highest  vysoký 

white  whiter  the whitest  bílý 

cloudy  cloudier the cloudiest  oblačný, zamračený 

 

Překlad srovnávání: 

Srpen je teplejší než duben. August is warmer than April. 

Můj mobil je dražší než moje školní taška. My mobile phone is more expensive than my school bag. 

Pizza je lepší než kuře. Pizza is better than chicken. 



Náš obývací pokoj je větší než kuchyň.  Our living room is bigger than the kichen. 

     Our living room is larger than the kitchen.  

Můj bratr je mladší než já.  My brother is younger than me. 

 

 

2.  Zopakuj si slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně a začni se učit slovíčka 5c, d.  

 

3. Dnes budeme procvičovat stupňováním přídavných jmen a srovnávání. Nejdřív se znovu přečti 

ten dlouhý zápis z minulého týdne, ať se podíváš, jak se stupňuje a jak se srovnává. Potom vypracuj 

tato cvičení: 

Učebnice: 

str. 59, cv. 6 – do sešitu English vystupňuj tato přídavná jména a napiš češtinu 

např. hilly hillier  the hilliest  kopcovitý 

 

str. 59, cv. 7 – do sešitu English napiš dvě srovnání na tato témata: 

1. dvě roční období:  např.  Summer is more beautiful than winter. 

    Winter is colder than spring. 

2. dva druhy jídla 

3. dva školní předměty 

4. dva lidi 

5. dvě místnosti u vás doma 

 

Pracovní sešit: 

str. 47, cv. 5 – přečti si popis – srovnávací věty a napiš, jak se každá holka jmenuje 

str. 47, cv. 6 – doplň přídavná jména v závorce ve druhém stupni 

 

 

4. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2, lekci 5 – Unit 5 a 

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


znovu si udělej  v části Grammar:  Exercise 2: comparatives a v části Vocabulary: Exercise 2: adjectives 

(hledáš opaky). 

Můžeš také hrát hry Games v lekcích 1, 2, 3, 4 a 5 – Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4, Unit 5. 

 

5. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na e-mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(oskenované nebo přepsané do Wordu) a klidně i na zprávu o tom, jak se vám učení vede a jak se 

máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 

https://www.gamestolearnenglish.com/
mailto:fojtikova@9zszlin.cz

