
Plán domácí výuky od 8. 6. do 12. 6. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

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

Učebnice str. 59, cv. 6 - stupňování 

hilly  hillier   the hilliest   kopcovitý 

crowded more crowded  the most crowded přeplněný 

friendly  friendlier  the friendliest  přátelský 

sunny  sunnier   the sunniest  slunečný 

warm  warmer   the warmest  teplý 

expensive more expensive the most expensive drahý, nákladný 

flat  flatter   the flattest  plochý 

wet  wetter   the wettest  mokrý, vlhký 

small  smaller   the smallest  malý 

nice  nicer   the nicest  milý, hezký 

  

Učebnice str. 59, cv. 7 - srovnávání 

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

    Winter is colder than spring. 

2. dva druhy jídla  Carrots are healthier than ice-cream. 

    Chicken is better than pork. 

3. dva školní předměty  Art is easier than English. 

    English is more difficult than Geography. 

4. dva lidi   John is taller than Paul. 

    My dad is older than my mum. 

5. dvě místnosti u vás doma Our living room is larger than the kitchen. 

    My room is nicer than my sister´s room. 

 



Pracovní sešit str. 47, cv. 5  

1. Tracy  2. Diana 3. Emily  4. Jenny 5. Kate 

 

Pracovní sešit str. 47, cv. 6  

2. more beautiful    6. colder 

3. happeir     7. longer 

4. more difficult    8. nicer 

5. flatter 

 

2.  Zopakuj si slovíčka 5a, 5b a uč se slovíčka 5c, d.  

 

3. Zopakujeme si stupňováním přídavných jmen a srovnávání. 

Učebnice str. 61, cv. 2c – ústně si vystupňuj přídavná jména v zelené tabulce 

Pracovní sešit str. 47, cv. 7 – podívej se na obrázky a srovnej podle vzoru v 1. Použij zadaná přídavná 

jména. 

 

4. Tento týden se podíváme do světa rekordů. Budeme procvičovat třetí stupeň přídavných jmen. 

Učebnice str. 60, cv. 1 – tady tě čeká 10 kvízových otázek. Přečti si je nebo poslechni na 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_

28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub.  

Do sešitu English napiš svoji odpověď.  

Např. 1. A 

Potom si zkontroluj, jestli jsi věděl nebo správně odhadl na: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_

29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Pokud nemáš kde poslouchat, tady jsou správné odpovědi: 1A, 2B, 3B, 4A, 5C, 6B, 7B, 8A, 9B, 10B 

Dále do sešitu English napiš věty ve třetím stupni. Tady je vzor včetně překladu. Překlad psát 

nemusíš. 

Např. 1. The Nile is the longest river in the Word. (Nil je nejdelší řeka na světě.) 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_28.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Third_Edition_CD2_Track_29.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Učebnice str. 61, cv. 5a, 5b: odpověz do sešitu English na tyto vybrané otázky: 

2. Who is the oldest person in your family? 

3. Who is the most famous sportsperson in our country? 

4. What is the largest room in your house or flat? 

5. What is the biggest city in our country? 

6. What is the highest mountain in our country? 

8. What is the easiest subject in your timetable? 

 

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 v 

 části Grammar udělej:  Exercise 3: superlatives (superlativy – 3. stupeň) a Exercise 4: Irregular 

comparatives and superlatives (nepravidelná přídavná jména – srovnávání – 2. stupeň a superlativy – 

3. stupeň). 

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://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
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mailto:fojtikova@9zszlin.cz

