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Milí osmáci, 

Kontrola se blíží, takže vás vyzývám, abyste si dali do pořádku všechny své záležitosti. Při kontrole budete 

předkládat to, co minule tzn. cvičný sešit, gramatiku, slovníček a pracovní sešit. Samozřejmostí jsou úkoly, 

které jste měli poslat mailem nebo splnit přes Teams, dále sady v Quizletu, v on-line učebnici. On-line 

úkoly pošlete či vypracujte do středy 10. 6. 2020. 

Staré záležitosti (1. – 8. týdne) posílejte nafocené, příp. informaci, co máte dodělané. Zpětně nekontroluji. 

 

Kdo by potřeboval s něčím pomoct, napište přes mail nebo chat v Teams. 

Pomalu finišujeme. Držím palce, ať vše stihnete.       HS 

 

 

Shrnutí sad v Quizletu, které máte mít procvičeny (předtím, než se pustíte do nového učiva): 

- Project 2/ 5B 

- Project 2/Unit 5 Opposites 

- Project 2/ 5C+D 

- Irregular verbs – part 1 

- Irregular verbs – part 2 

- Adjectives – Přídavná jména (stupňování) 

- Project 2/ 5 Culture 

- Irregular verbs – part 3 

- Irregular verbs – part 4 

- Project 2/ 6A 

 

Úkoly na následující týden (8. - 10. 6.): 

1) Zkontrolujte si, zda máte procvičeny všechny sady v Quizletu. Pokud ne, tak zaberte. 

 

2) Do slovníčku si zapište slovíčka Unit 6 – part B. V quizletu je připravena sada na procvičení. 

 

3) V rámci procvičování do cvičného sešitu vytvořte věty s použitím vazby „going to“. 

 

a) Kladné (complete the sentences - doplň do vět správný tvar): 

- We ________________________a new computer at the weekend. (buy) 

- She _______________________a documentary about lions. (watch) 

- I _________________________ football on Monday.(play) 

- Mark ______________________at home this evening. (be) 

- We _______________________ our cousin on Saturday. (visit) 

- They ______________________ early tomorrow. (get up) 

 

b) Přepište výše uvedené věty do záporu. (rewrite into negatives) 



 

Část c) a d) můžete vypracovat do cvičných sešitů (nafoťte a pošlete mailem) nebo vypracujte v zadání 

přes Teams. 

 

c) Utvořte otázky (make the questions) 

 

- you    weekend?    going    the   are    at   to  What   do 

- the     for    test?   to  going     Are    revise   they 

- Sam?     Where    going     we     to     are   meet 

- going     watch     after     Is    TV    Jenny     school?  to 

- you    going    a   to    have     party?  Are     birthday  

- Jim    this    evening?  cook    to   dinner   going   Is  

 

d) Na první dvě otázky typu Y/N (zjišťovací) odpovězte kladně, na další dvě záporně. Na otázky typu 

(Wh-  doplňovací) neodpovídejte. 

 

4) Do gramatiky si zapište: 

 

Příslovce 
Většinou je tvoříme z příd. jmen přidáním koncovky – ly. Ptáme se jak? Příslovce nám rozšiřují 

význam sloves – př. čtu jak? hezky, rychle, bezchybně,… 

 

a) Pouze přidáním -ly: 

Quick – quickly   rychlý - rychle 

Bad – badly    špatný - špatně 

Nice – nicely    hezký - hezky 

complete – completely  úplný - úplně 

Interesting – interestingly  zajímavý - zajímavě 

Correct – correctly   správný - správně 

 

b) U příd. jmen končících na -l, opět pouze přidáme koncovku – ly (bude tam 2xl): 

Careful – carefully   opatrný - opatrně 

Beautiful – beautifully  nádherný - nádherně 

Succesful – succesfully  úspěšný - úspěšně 

 

c) U příd. jmen končících na –y, změkčujeme + koncovka – ly: 

Happy – happily   šťastný – šťastně 

easy – easily    snadný – snadno/jednoduše 

Funny – funnily    legrační - legračně 

 

d) U příd. jmen končících na – le, se mění koncovka na –ly 

Comfortable – comfortably  pohodlný - pohodlně 

Terrible – terribly   příšerný - příšerně 

 

e) Některá příd. jména již končí na –ly, pak se příslovce tvoří opisem 

Friendly – in a friendly way   přátelský - přátelsky 

Silly – in a silly way   hloupý - hloupě 

Lonely – in a lonely way   osamělý - osaměle 

 

f) Některá příslovce jsou shodná s příd. jmény: 

Fast, deep, long, high, low, early, hard, far, near, wide, little 

 

g) Nepravidelně tvořená příslovce: 

Good – well    dobrý - dobře 
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5) V prac. sešitu vypracujte na str. 56 cv. 1 na str. 57 cv. 4. 

 

6) Mrkněte na pár videí s gramatikou a poslechněte si angličtinu: 

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw 

https://www.youtube.com/watch?v=VpR8tlvJ7Fo 

https://www.youtube.com/watch?v=qT5Ul3tMjDA 

 

 
 

 

Gonna = going to 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=juhyvurt6Jw
https://www.youtube.com/watch?v=VpR8tlvJ7Fo
https://www.youtube.com/watch?v=qT5Ul3tMjDA


 

Solution (řešení): 

 

Ad 3)  

a) Kladné (complete the sentences - doplň do vět správný tvar): 

 

We ______are going to buy__________________a new computer at the weekend.  

She _____is going to watch__________________a documentary about lions.  

I _______am going to play__________________ football on Monday. 

Mark _____is going to be_________________at home this evening.  

We ______are going to visit_________________ our cousin on Saturday.  

They ____are going to get up__________________ early tomorrow.  

 

b) Přepište výše uvedené věty do záporu. (rewrite into negatives) 

We ______are not (aren’t) going to buy__________a new computer at the weekend.  

She _____is not (isn’t) going to watch____________a documentary about lions.  

I _______am not (I’m not) going to play____________ football on Monday. 

Mark _____is not (isn’t) going to be____________at home this evening.  

We ______are not (aren’t) going to visit___________ our cousin on Saturday.  

They ____are not (aren’t)going to get up___________ early tomorrow.  

 

 

Ad 5) 

 

PS 56/1: beautifully, carefully, easily, fast, well, happily, hard, heavily, horribly, loudly, miserably, 

quickly, quietly, slowly 

 

PS 57/4: whisper – shout 

 Quietly – loudly 

 Friend – enemy 

 Take off – land 

 Well – badly 

 In front of – behind 

 Start – stop 

 Push - pull 


