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Zdravím osmáky, 

Jsem ráda, že se můžeme potkávat přes Teams, je to pohodlnější a hlavně pružnější, než přes maily nebo 

web. Můžete reagovat a také ptát se na to, co vám není jasné a taky to dělejte. Budu jedině ráda. Vaše 

aktivita a aktivní přístup k plnění úkolů bude velkým podkladem pro vaše závěrečné hodnocení. Proto 

neotálejte. Držím palce.       HS 

 

Shrnutí Quizletu (procvičujte všechny sady, dokud tam máte Continue nebo nemáte 100%): 

- Project 2/ 5B 

- Project 2/Unit 5 Opposites 

- Project 2/ 5C+D 

 

Úkoly na následující týden (20. -24. 4.): 

1) Nadále procvičujte slovíčka v Quizletu – nestačí se jen přihlásit, je třeba aktivně pracovat, opět velký 

podklad pro vaše závěrečné hodnocení. 

 

2) Do Quizletu jsem vám přidala první sadu nepravidelných sloves – Irregular verbs – part 1 – 

procvičujte. 

 

3) Vypracujte následujících několik cvičení a pošlete mi je mailem. Dám je i do Teams jako pracovní 

list a můžete je vyplnit i tam. Bude to pro vás možná pohodlnější. 

 

Use comparative or superlative (použij 2. nebo 3. stupeň příd. jmen) 

 

a) Complete the sentences with superlatives. Use these words: (doplň 3. stupeň) 

 

long -high -small -cold -large -fast -big 

mountain -river -desert -place -country -animal 

 

Mount Everest is  __________________________  in the world. 

The Nile is  _________________________in the world. 

The Vatican is  ___________________________ in the world. 

Sahara is  _______________________  in the world. 

The blue whale is  ____________________ in the world. 

The cheetah is  _______________________ in the world. 

Antarctica is  ______________________  in the world. 

 

b) Make comparatives and superlatives of these long adjectives: (doplň 2. a 3. stupeň) 

 

Which is ________________________________  subject at school? (difficult)   

Computers are  ____________________________ than telephones. (expensive)   

The princess is _____________________________than the witch. (beautiful)  



A tiger is _________________________________ than a cat. (dangerous)  

Jana is ___________________________________ girl in our class.(gorgeous) 

American Idol is the _________________________________ TV show in America. (popular) 

History is ___________________________________ than Science for me. (interesting) 

 

c) Find the mistake and write the sentence correct. (najdi a oprav chyby) 

 

I think Maths is difficulter than History. _______________________________________ 

Turtles live more long than hamsters._______________________________________ 

I am youngest in our family._______________________________________ 

The whale is the bigest animal in the world. ____________________________________ 

Madonna is the goodest singer in the world. ___________________________________ 

 

d) Translate (přelož) 

 

Jenny je krásnější než Linda.____________________________________________ 

Kdo je nejstarší kluk v naší třídě?____________________________________________ 

Čeština je lehčí než angličtina.____________________________________________ 

Jágr je nejslavnější hokejista.____________________________________________ 

Čokoláda je dobrá, ale zmrzlina je lepší._______________________________________ 

Tohle je nejhorší cvičení.____________________________________________ 

 

4) Klikněte na odkaz a odpovězte nebo doplňte správná slovíčka: Good luck😊 

https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-sorting-hat-adjectives 

 

5) V časopise vyhledejte odpovědi na následující otázky: 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf - odkaz na anglický časopis 

Go through the magazine, you don´t have to read every article, if you don´t want to read, then answer the 

following questions and send me the answers per e-mail or complete as a worksheet in Teams. 

Časopis si projdi, nemusíš číst každý článek, pokud nechceš, a odpověz na následující otázky a pošli mi je 

mailem nebo přes chat v Teams) Dám vám je do Teams jako pracovní list. 

1) When do we celebrate Earth Day? 

2) When was Earth Day celebrated for the first time? 

3) How heavy (kg) is Lady Gaga´s dress? 

4) Page 16 – write me the results of your test – How green are you? Ex. 1b, 3a, … 

5) Page 20 – What do you know about Nick? (min 3 sentences) 

6) Can you build in game called Minecraft Dungeons? 

7) What animal does Billie Eilish love? 

8) When do we celebrate Fool´s Day? 

9) What is the first animal on the left on page 26? 

10) What can you see on page 29? 

https://en.islcollective.com/video-lessons/harry-potter-sorting-hat-adjectives
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf


Co mám poslat mailem nebo vyplnit jako pr. list v Teams? 

- Sadu 4 mini cvičení na použití 2. a 3. stupně příd. jmen 

- Odpovědi, které najdeš v časopise 

 

 

 
 

 

Have fun with English!       

 

 


