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Zdravím vás osmáci, 

Pomalu se blíží čas kontroly splněných úkolů. Ještě máte čas, tak zabojujte a doplňte to, co je potřeba. Stále 

platí má nabídka ohledně pomoci, dovysvětlení, kdo by potřeboval. Jsem k dispozici na mailu nebo přes 

Teams. Snažte se opravdu poctivě plnit to, co máte v přípravách. Učíte se pro sebe a svoji budoucnost. 

!!! Všechny on-line úkoly v Teams (v zadání), dále ty (i starší), které jste měli poslat nebo ještě tento týden 

budete mít poslat mailem, procvičování slovíček v Quizletu dokončete do čtvrtku 7. 5., abych měla čas 

vše zpracovat. Děkuji za pochopení. 

Kdo nemá přístup do Teams, bude mě kontaktovat mailem ohledně přidělení kódu do on-line učebnice.  

E-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

Držím palce, ať vše 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 

- Irregular verbs – part 2 

- Adjectives – Přídavná jména (stupňování) 

 

 

Úkoly na následující týden (4. -7. 5.): 

1) Nezapomeňte na sady v Quizletu. 

 

2) Do slovníčku si vypište slovíčka z pr. seš. str. 78 – Unit 5 – part Culture. Tato sada bude opět 

připravena i v Quizletu, kde si ji procvičte. 

 

3) V pr. sešitě vypracujte na str. 50 cv. 1, 2 a na str. 51 cv. 3 

 

4) Do cvičného sešitu přepište věty a použijte stupňování. Číslo v závorce znamená stupeň příd. jména, 

který máte použít. Dále také použijte správné výrazy: as…as, …than…. 

 

a) He is ______________________ me. (old - 1) 

b) My father is ____________ my mum. (tall – 2) 

c) Tom is _____________________boy in our class. (tall – 3) 

d) This book is _________________ that book. (thick – 2) 

e) Our classroom is __________________ your classroom. (small – 1) 

f) Claire isn´t ____________________ her sister. (pretty – 1) 

g) The first exercise is _____________________ the second one. (important – 2) 

h) Ben´s film is ________________________ Jill´s film. (long – 1) 

i) Canada isn´t ______________________ Mexico. (large – 1) 
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j) This lake is __________________________lake in the world. (deep – 3) 

5) Přirovnání 

Vyhledejte za pomoci slovníku přirovnání, která se používají v angličtině. Vypiš spojení do cvičného sešitu. 

V Teams můžete toto cvičení vypracovat pomocí barevně odlišených políček. 

Which words in column A go with the ones in column B to form common comparative expressions with 

as….as. Look at the example provided. 

 

A   B  

1 good  A a pancake 

2 pretty G B a bat 

3 weak  C a kitten 

4 fresh  D a bone 

5 thin  E an eel 

6 stubborn  F a daisy 

7 slippery  G a picture 

8 proud  H a mule 

9 strong  I an ox 

10 dry  J a rake 

11 deaf  K a peacock 

12 flat  L a post 

13 blind  M gold 

 

As pretty as a picture (pěkná jako obrázek) 

. 

. 

. 

 

6) For fun: 

https://www.youtube.com/watch?v=rTx28EcAB9A    as…as 

https://www.youtube.com/watch?v=lDmjvFOdxvY   --than-- 

https://www.youtube.com/watch?v=orLwiZBVoyA   the   -est,  

https://www.youtube.com/watch?v=f7ph7zh7em4 

 

 

 

 

Good luck! 
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Solution (řešení): 

 

Ad 3) 

 

 

PS 50/1: 2 – as light as a feather 3 – as dry as a bone 

  4 – as high as a mountain 5 – as white as snow 

  6 – as hot as an oven 

 

PS 50/2: 1 – forest 2 – campsite 3 – tent 4 – sea  5 – sleeping bag 

  6 – beach 7 – guidebook   8 - field 

   

PS 51/3: 1 – the longest  

  2 – larger/bigger   the largest/ the biggest 

  3 – the deepest    deeper 

  4 – the most popular      more popular 

  5 – older   the oldest 

  6 – the busiest       busier 

 

Ad 4) 

 

a) as old as  b) taller than  c) the tallest  d) thicker than 

e) as small as  f) as pretty as  g) more important h) as long as 

i) as large as  j) the deepest 


