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1. Kontrola úkolu z minulého týdne: 

Pracovní sešit 38/cv.2:  

the 2 a 3 the 4 the 5 the 6 a 7 the 8 the 9 the 10 a 11 the 12 the 13 

a 14 the 15 the 16 a  

 

2.Nová práce:  

 Slovíčka 5D jste měli za úkol minulý týden zapsat a naučit 

se. Nyní si přečtete článek na str. 52 v učebnici. Text 

v poslechu je ve správném pořadí (je na Google 

Classroom), ale v učebnici je text popřehazovaný.  

Správné pořadí odstavců pro čtení: c  a  e  d  f  b    

 A než se pustíte do cvičení 4 na další straně, musíte si 

zopakovat stupňování přídavných jmen. To najdete 

v pracovním sešitě:  

Str. 79 Comparatives část 5.4, str. 80 Superlatives část 5.5, 

dlouhá přídavná jména: str. 80, část 5.7 

Nebo se také můžete podívat na:  

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine 

 

 

 A teď hurá na stranu 53 v učebnici, cvičení 4a  - vyhledej 

v textu slova opačného významu – bude na Google 

Classroom jako úkol, který mi máte poslat přes GC zpět 

ke kontrole. Pokud nepoužíváte GC, napište do tabulky a pošlete jako 

fotku.  /+ i cvičení 4c- viz níže/ termín odevzdání: do pondělí 

27.4.2020 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-pridavnych-jmen-v-anglictine
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Přídavné jméno Protiklad 

Wide  
Straight  
Clean  

New  
Cold  
Wet  

Same  
Weak  
Safe  

Ugly   
 

 Neustále jsme na straně 53 v učebnici, cvičení 4 c: najdi 

v textu komparativa (druhý stupeň přídavných jmen) těchto 

slov (jako druhá strana úkolu na Google Classroom, také budete 

posílat odpovědi ke kontrole přes GC nebo na můj mail jako 

foto):  

Přídavné jméno- základní 
tvar 

Komparativum přídavného 
jména 

Clean  
Safe  
Beautiful  

good  
termín odevzdání: do pondělí 27.4.2020 

 Dostáváme se k poslednímu úkolu:  

Slovíčka lekce 6A – zapsat, naučit. Pracovní sešit strana 87 lekce 6, 

část A: Andy the Android  

 


