
 

6_anglický jazyk_8.B_srovnávání dvou věcí 

Začíná nám 6. týden (20. – 24.4.). Je to náročné, ale musíme bojovat. Je to teď hodně o vaší zodpovědnosti. 

Každý z vás ví, že se učíte pro sebe a kolik času a píle tomu věnujete, to se vám pak projeví v tom, jak to 

umíte nebo neumíte. Nezapomínejte, že všechno, co máte vyvěšeno na stránkách (současně v Teams – 

výukové materiály) je povinné a musíte to dělat. Bude následovat kontrola, jak jste poctivě všechno splnili 

a současně s tím, jak si plníte úkoly, se bude přihlížet při hodnocení k tomu, jak aktivně se podílíte na výuce 

– proto se snažte na výuku chodit – je to pro vás jen dobře. Máte tak šanci se na cokoli zeptat, nechat si 

vysvětlit. Také můžete využít středečních konzultací, pokud se potřebujete o něčem poradit, dále chat nebo 

e-mail. Sledujte příspěvky v naší třídě (AJ), může se tam pro vás vyskytnout situace, kterou máte řešit, 

vědět. Když si to přečteš, dej „lajk“, že víš. 

Znovu připomínám Quizlet – pomůcka pro učení se slovíček i gramatiky. Kdo tam ještě není se přihlásí a 

kdo už tam je, nezapomeňte občas i procvičovat. Vidím tam velmi malou aktivitu. 

 

1. Všichni už mají zvládnutá slovíčka 5A, 5B, 5C a vrháte se na nácvik slovíček 5D – Mickey and Millie 

go camping – v pracovním sešitě jich moc není, do Quizletu přidám další z textu, která byste měli 

znát. 

 

2. Učebnice str. 59 – cv. 5 – do cvičného sešitu vystupňuješ přídavná jména a nahlas si je řekneš. 

 

3. Učebnice str. 59 cv. 6 – srovnáš dvě části naší země – vyber si, které chceš, např. Krkonoše a Pálava. 

Použiješ slova v učebnici, napíšeš 10 vět a tyto mi pošleš – nejpozději do čtvrtku 23. 4. do 8.00 hod. 

ráno, než začneme výuku. Jsou to ty věty, že něco je lepší, horší NEŽ něco jiného. 

 

4. Totéž budeš dělat na str. 59/cv. 7, 8 – stále je to o srovnávacích větách. Tyto budeš mít ve cvičném 

sešitě. Opět srovnáváš podle sebe, ve cv. 7 dvě věty pro každý výraz, ve cv. 8 je úkolem najít co 

nejvíce věcí, které srovnáš (teplota, lidé, výhody, nevýhody,……) 

 

5. Str. 59 cv. 9 – dám vám tam poslech (26), poslechněte si a na základě poslechu doplňte správně 

věty. Doplňujete přídavná jména ve 2. stupni. Píšete do cvičného.  

 

Tak to je snad pro tentokrát všechno – plňte úkoly poctivě, pohrejte si s tím, všechno napište, učte se 

slovíčka a nezapomeňte mi poslat úkol. Pokud někdo neposlal starší úkoly, pošlete ihned!!! Říkejte si 

všechno, co píšete i nahlas, abyste to uměli říct – potřebujete mluvit  

 

VŠEM PŘEJI PŘÍJEMNÉ CHVÍLE S ANGLIČTINOU A TĚŠÍM SE NA SHLEDÁNÍ  

           YM 

 

 



SOLUTION (ŘEŠENÍ) 

Učebnice: 59/5 

Cold – colder – the coldest     big – bigger – the biggest 

Difficult – more difficult – the most difficult   large – larger – the largest 

Deep – deeper – the deepest     flat – flatter – the flattest 

Heavy – heavier – the heaviest    hilly – hillier – the hilliest 

Wide – wider – the widest     windy – windier – the windiest 

Red – redder – the reddest     famous – more famous – the most famous 

Short – shorter – the shortest    old – older – the oldest 

Hot – hotter – the hottest     high – higher – the highest 

White – whiter – the whitest     cloudy – cloudier – the cloudiest  

59/7  

2 – Pizza is better than bananas.  Chicken is better than pork. …. Tady všude píšeš svoje varianty, proto 

nebudeš mít řešení, ale pak si to řekneme – připrav si to na příští hodinu, každý řekne něco  

59/8  

Opět srovnáváš podle sebe, tady je úkolem najít co nejvíce věcí, které srovnáš (teplota, lidé, výhody, 

nevýhody,……) – nebudu napovídat  

59/9 

2. John is younger than his sister. 

3. Yesterday was cloudier than today. 

4. Number 6 is more difficult than number 5. 

5. Beth´s new house is bigger than her old house. 

6. The red bag is more expensive than the blue bag. 

 


