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Vítám vás už v pátém úkolovém týdnu  . Opravdu mám velkou radost z těch, kteří pravidelně pracují a 

dělají nejenom tady povinné úkoly, ale i úkoly dobrovolné, které najdou v Teams. Je to super  . Ti, kteří to 

opravdu dělají, budou učivo umět a nebudou tápat, což je jenom dobře. Ti zbylí by se měli trochu polepšit, 

aby to potom nechybělo. Pozor, všechno, co je zadáno na stránkách, popř. ve výukových materiálech 

v Teams je povinné. Musíte mít všechny zápisy, zpracovaná cvičení z učebnice i pracovního sešitu, 

vypracované úkoly. Budeme kontrolovat, jak jste si úkoly plnili.  

Chválím znovu ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují (máte to v zadání, měli by to dělat všichni). 

Nestačí se jenom přihlásit, je potřeba i procvičovat. Jenom tak ta slovíčka zvládnete správně nejenom psát, 

ale i říkat. Všechna je budeme potřebovat. Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám ho do třetice – to 

by snad mohlo stačit . Jako výmluva, že nevíte jak, už neobstojí: 

https://quizlet.com/join/NPsmaKJUC 

1. Při výuce jste viděli, že si stupňovaná přídavná jména musíte říkat nahlas, abyste se nebáli toho, 

hezky je vyslovit. Zkuste nic nekomolit. Začnete vyslovovat jakoby normálně základní tvar 

přídavného jména a přidáte koncovku (u krátkých). U dlouhých to problém není, protože přidáte 

„more / the most“ a přídavné jméno má základní tvar. Vezměte si přídavná jména z 2.  a 3. týdne – 

máte je vystupňovaná v sešitě, čtěte si je nahlas, ať to „dostanete do pusy“. Pak je budete používat 

ve větách, takže je musíte mít zvládnutá  - přikládám jejich kopii v základním tvaru. 

Deep – high – long – wide – cloudy – cold – cool – dry – fine – flat – friendly – hilly – hot – large – north – 

west – east – south – red – sunny – warm – wet – windy 

Suchý – horký – větrný – zamračený – slunečný – studený – severní – hezký – dobrý – plný – špatný – 

legrační – malý (oba výrazy) – blízký – daleký. 

Takže ústně, nahlas (písemně je máte) stupňujete, říkáte. 

2. Ve výukových materiálech máte nahrávky z učebnice, co nám ještě chybí dodělat. 

Učebnice na str. 57, cv.5 – poslechněte si nahrávku (21), sledujte text a zjistěte, co chybí doplnit. 

Poslechněte si to několikrát, pak si text přečtěte (nahlas) a přeložte. Podle textu napište do 

cvičného sešitu cv. 6 tak., že věty opravíte podle skutečnosti a napíšete jenom ty správné (nemusíte 

psát obě). 

 

3. Potom si vezmete str. 58, cv. 2. - opět si pustíte nahrávku (24). Do cvičného sešitu doplníte 

chybějící údaje o počasí v Anglii podle poslechu (poslouchejte několikrát). Pak napíšete podobné 

informace o počasí v Česku – 2. sloupec tabulky. Tyto mi pošlete na e-mail: 

yveta.michalcova@zsnivnice.cz = povinný úkol  

 

4. Poslední nahrávka (25), str. 58 cv. 3 – opět si poslechnete několikrát, přečtete si a přeložíte. Hlavně 

si všímejte tvaru přídavných jmen. Tady jsou už i ta, která stupňujete opisem pomocí „more / the 

https://quizlet.com/join/NPsmaKJUC
mailto:yveta.michalcova@zsnivnice.cz


most“. Potom si přečtěte věty v části b) a do sešitu napište, která sdělení se týkají severu a která 

jihu podle poslechu (popř. vyčtete z textu). 

 

5. Nezapomeňte si stále procvičovat slovíčka, máte už zvládnutá 5A,B a poctivě trénujete slůvka 5C – 

Record breakers. 

 

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice: 

57/5a): 1 – England  2 – lake  3 – mountains  4 – forests 
 5 – city  6 – river  7 -  islands  8 – beaches 
 9 – sea 

57/6: 1. Wales is part of the United Kingdom. 

 2. Loch Ness is very deep. 

3. Ben Nevis is a mountain. 

4. London is the capital of the UK. 

5. Seven million people live in London. 

6. The bridge in the picture is Tower Bridge. 

7. The Channel Tunnel goes from England to France. 

8. The Isle of Wight is an island. 

 58/2a: today    - raining and cool 

  yesterday   - warm and sunny 

  in winter   - cold, sometimes snows, windy 

  in spring  - usually fine and warm 

  in summer   - hot and dry 

  in autumn  - cloudy and wet, it rains a lot. 

 58/3b: The weather is cooler – N 

  The weather is nicer – S 

It´s warmer – S 

It´s wetter – N 

It´s drier – S 

The people are friendlier. – N 

It´s more crowded. – S 

It´s flatter. – S 

It´s more beautiful. – N 

Houses are more expensive. -  S 


