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Milí osmáci, 

Jsem ráda, že se můžeme slýchat a konverzovat přes Teams, je to mnohem lepší, než jen přes webové 

stránky. Je to živé a takové by to mělo být. Povzbuzuji vás k odpovědnému plnění všech zadaných úkolů, 

termín kontroly se blíží. Zabojujte! 

Chválím aktivitu některých, kteří opravdu poctivě plní úkoly, ať už písemné nebo procvičování slovíček na 

Quizletu nebo přes Teams. Někteří ale ještě ani nezačali. Tam je potřeba opravdu zabrat, aktivita bude 

velkým měřítkem při vašem závěrečném hodnocení. 

Pořád vám píšu, kdo potřebuje pomoct, aby se ozval, ale nikdo se neozývá. Tak člověk předpokládá, že je 

všechno jasné, ale na dnešní on-line hodině tomu tak nebylo. Takže je opravdu potřeba poctivě opsat to, co 

máte do gramatiky, ale nejen opsat, ale také pročíst, pochopit a pak ve cvičeních procvičit. Zaberte!!! 

Držím palce, ať všechno zvládnete.       HS 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny: 

- Project 2/ 5B 

- Project 2/Unit 5 Opposites 

- Project 2/ 5C+D 

- Irregular verbs – part 1 

 

 

Úkoly na následující týden (27. – 30. 4.): 

1) Procvičujte nadále slovíčka v Quizletu. 

 

2) Do Quizletu jsem vám přidala další sadu nepravidelných sloves, abyste je nezapomněli. Irregular 

verbs – part 2. Procvičujte. 

 

3) V uč. na str. 62 si přečtěte nahlas článek Mickey and Millie go camping. Poslech vám vložím i do 

Teams. Na základě čtení nebo poslechu vypracujte písemně cvičení 63/2c do cvičného sešitu. 

 

Do cvičného vypracujte také cvičení 5 na str. 63. najděte vhodné přirovnání. Vzor máte uveden. 

Vybíráte ze slov, která jsou v tom cvičení. 

 

4) Choose according to yourselves and make the sentences. (Vyberte si podle sebe a porovnejte mezi 

sebou, tvořte věty). Svoji práci mi pak pošlete mailem. Stejný list vložím i do Teams, možná to bude 

pro vás pohodlnější. Můžete tedy vyplnit i tam. 

 

Část 1: 

a) Two seasons 

b) Two kinds of food 

c) Two school subjects 

d) Two people 

e) Two rooms in your house 

 



 

Část 2: 

What do you think are the best and the worst of these things: (Co myslíš, že je nejlepší nebo nejhorší 

z těchto věcí – uveď konkrétní příklady, ke každému tématu vytvoř 2 věty) 

a) Sports 

b) TV programmes/films 

c) Days of the week 

d) Times of day 

e) Pop groups or singers 

 

5) Protože na on-line hodině vám moc nešlo stupňování přídavných jmen, tak ho ještě prozkoušíme. 

Sadu přídavných jmen pro stupňování vložím do Quizletu – název Stupňování přídavných jmen. A 

procvičujte. 

Have a nice time! 😊 

 

 

Solution (řešení): 

Ad 3) 

Uč. str. 63/2c: 1 – Buttercup farm is the best campsite in the area. 

  2 – It´s better than Hillside. 

  3 – Lake View is worse than Hillside. 

  4 – Hillside is worse than Buttercup Farm. 

  5 – Lake View is the worst campsite in the country. 

 

Uč str. 63/5: 1 – as heavy as lead 

  2 – as high as a mountain 

  3 – as cold as ice 

  4 – as deep as the sea 

  5 – as white as snow 

  6 – as blue as the sky 

  7 – as warm as toast 

  8 – as black as night 

  9 – as big as an elephant 

  10 – as light as a feather 


