
8_anglický jazyk_8.B_přirovnání „as – as“    

Tak je tady další týden (4. - 8 . 5.), kdy trénujeme vzdělání na dálku. Jde to? Hodně se tady testuje vaše 

zodpovědnost, jak přistoupíte ke svému vzdělávání – jde jen a jen pouze o vás, tak se snažte . 

Buďte pilní jako včeličky – přirovnání bude i tématem tohoto týdne, ale takové, jaké se používá v angličtině 

a není vždy stejné jako v češtině. 12. května přinesete do školy veškeré splněné úkoly ze všech předmětů, 

které od začátku do této doby dostáváte, a proběhne jejich kontrola. Proto pátrejte, kontrolujte, ať máte 

všechno – je to podklad pro vaše hodnocení kromě toho, že se bude hodnotit, jak aktivně plníte zadané 

úkoly, jestli včas nebo vůbec je odesíláte, popř. plníte v Teams. Také aktivní účast v hodinách – ne, že se 

jenom přihlásím a tím aktivita končí – musím se výuky účastnit aktivně, reagovat. Přesné pokyny 

dostanete včas – budete je mít v informacích v souborech, na stránkách školy i v příspěvcích – tak sledujte. 

 

Quizlet – stále malá aktivita, stále tam nejsou všichni zaregistrovaní. Myslíte, že se to zlepší? Je to tam 

přece proto, aby vám to pomohlo. Kde jinde si můžeš poslechnout slovíčka a takto si je hezky procvičit, aby 

ti zůstaly v hlavě – je to příležitost pro vás, kterou nevyužíváte. Je to škoda, zapracujte na tom. 

Co už máte procvičeno a umíte:  

 slovíčka 5. lekce – A, B, C, D a Culture 

 Comparative, Superlative          

 Nepravidelná slovesa – minulé časy (na ty nezapomínejte, budeme je potřebovat, máte tam sady 

 

Další věc, kterou máme v nabídce – podařilo se nám získat přístupové kódy, abyste mohli online 

procvičovat i věci z učebnice, kde máte slovíčka, gramatiku, poslechy. Každý dostal do chatu odkazy – 

přístupové kódy, abyste se mohli zaregistrovat. Postupně se všichni dostanete do naší třídy ( C-536-099-

0454), kde můžete pracovat. Toto občas využijeme, proto se zaregistrujte. Nyní to máte šanci využívat 

zdarma, tak vás tam chci všechny vidět.    

 

 

1. 3. stupeň přídavných jmen si procvičíš v pracovním sešitě na str. 49, kde uděláš cvičení 6, 7, 8. 

49/6:  Napiš věty o tenistech, kdo je nej- v jaké kategorii podle tabulky. 

49/7:  Do vět doplňuješ přídavná jména ve 3. stupni podle smyslu, které kam patří – jedná se tady o 

světové rekordy. 

49/8: Přídavné jméno v závorce za větou vkládáš do věty, a to opět ve 3. stupni. Pak na tyto otázky 

odpovíš – zkus zapátrat, kde najdeš odpovědi, pokud tuto informaci nevíš  

 



2. V učebnici na str. 62 si poslechneš text (31) cv. 1. Poslechneš si to alespoň 2x, přečteš, přeložíš a 

odpovíš si na otázky 1 – 4 (nemusíš odpovědi psát). Máš v textu nepravidelně stupňovaná přídavná 

jména, máš je i v rámci slovíček. Proto už je umíš - soustřeď se na ně, vyhledej je a zopakuj si 

(good – better - the best, bad – worse - the worst). 

 

Na str. 63 si ústně doplníš tabulku 2a) a do cvičného sešitu napíšeš 2c) – doplňuješ podle textu, 

procvičuješ nepravidelně stupňovaná příd. jména.  

 

3. Na str. 63 cv. 4 napíšeš v celých větách podle sebe, co ty považuješ za nejlepší a nejhorší 

v jednotlivých oblastech. Toto napíšeš v Zadání v Teams (bude připravený pracovní list) nebo mi 

pošleš mejlem. 

 

 

4. Zápis do gramatiky: 

Srovnávání dvou stejných věcí 

Pro vyjádření, že dvě věci jsou stejné, použijeme „AS + přídavné jméno + AS“ (tak – jak) 

           „ SO + přídavné jméno + AS “ 

     V záporu:     „NOT AS + příd. jméno + AS“ (ne tak – jak) 

           „NOT SO + příd. jméno + AS“ 

Mezi nimi je přídavné jméno v základním tvaru. Toto často používáme v ustálených 

spojeních:  as white as snow bílý jako sníh 

   as cold as ice  studený jako led 

Další příklady: He is NOT SO old AS his brother. Není tak starý jako jeho bratr. 

  She is AS intelligent AS Einstein. – Je tak inteligentní jako Einstein. 

  

5. V učebnici na str. 63 cv. 5 – pokusíš se vytvořit spojení, co k sobě patří (ne vždy je to stejně, jako 

v češtině, některá spojení jsou jiná). Jestli to máš správně, si poslechni v přiložené nahrávce (32). 
Pak popřemýšlej, jaká další přirovnání znáš, která používáte v běžném životě, a podumej, jestli by se 

vyjádřila anglicky stejně nebo úplně jinak 
K tomu ti pomůže písnička „Everything at once“  https://www.youtube.com/watch?v=eE9tV1WGTgE 

 

6. Na základě toho, co jste zjistili v učebnici ve cv. 5 udělejte v pracovním sešitě na str. 50 cv. 1 – napište, jaké 

přirovnání k dané situaci použijete. 

 

7. Na procvičení slovní zásoby doplňte slova do křížovky str. 50 cv. 2 

 
8. Na závěr si poslechni přiložená videa, ať si látku upevníš. Nezapomeň opakovat slovíčka, minulé časy 

a udělat úkol       

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

 https://www.youtube.com/watch?v=g9lcYDdNlSM 

https://www.youtube.com/watch?v=eE9tV1WGTgE
https://www.youtube.com/watch?v=rTx28EcAB9A
https://www.youtube.com/watch?v=g9lcYDdNlSM


 https://www.youtube.com/watch?v=rTx28EcAB9A&list=TLPQMjkwNDIwMjAiLCj205w1cw&index=4 

 

SOLUTION: 

Pracovní sešit: 49/6, 7, 8 

 

50/1, 2 

 

Učebnice: 

62/1: 1 – The best campsite is Buttercup Farm. 

 2 – The worst campsite is Lake View. 

 3 – They think the sign says „camping“. 

 4 – There is a bull snoring. 

63/2a: good – better – the best  bad – worse – the worst 

63/2c): 1 – the best, 2 – better, 3 – worse, 4 – worse, 5 – the worst 

63/5: 1 - as heavy as lead  2 – as high as a mountain  3 – as cold as ice 

 4 – as deep as the see 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 

https://www.youtube.com/watch?v=rTx28EcAB9A&list=TLPQMjkwNDIwMjAiLCj205w1cw&index=4

