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Už se pomalu blížíme k polovině června (8. – 12. 6.)  – to nám to letí . Čeká nás další kontrola splněných 

úkolů. Ve čtvrtek 11. 6. do 15.00 hodin přinesete opět do školy věci podle seznamu. Všude budete mít 

poctivě splněné úkoly, někteří dodělané i ty staré – už se přece velmi blíží hodnocení vaší práce, vašeho 

snažení. Tak ať to dopadne co nejlíp – ale je to na vás . Protože kontrolujeme i tento týden, snažíte se 

udělat cvičení v pracovním sešitě, aby bylo hotovo. Kdo náhodou nestihne dopsat slovíčka 6B dopíše příště. 

Gramatiku zvládnete  (kdo chce, může vytisknout a nalepit – ale hezky). 

Co v tomto týdnu? No přece příslovce, která jsme začali už na hodině.  

1. Vypíšete si slovíčka 6B  - At the movies (pracovní sešit str. 79) – budou na vás čekat i v Quizletu, kde 

si je hezky nacvičíte. Nezapomínejte procvičovat i starší slovíčka a minulé časy (tady je budeme 

potřebovat). 

 

2. Na procvičení vazby “going to“ si doděláte v pracovním sešitě na straně 55 - cvičení 4 a 5. Nejdřív 

ve cv. 4 doplníte do rozhovoru „going to“ a sloveso v závorce – pozor, budou tam i záporné věty.  

Ve cvičení 5 se podíváte na diář Becky. Utvoříte otázky podle nápovědy, jestli bude něco dělat a 

odpovědi, že bude nebo nebude podle diáře. 

 

3. V učebnici na straně 70 máš text „DOCTOR X“ – takový detektivní příběh. Pustíš si ho několikrát 

(nahrávka v souborech UČ 41), sleduješ text kvůli výslovnosti. Pak si ho několikrát nahlas přečteš a 

odpovíš si ústně na otázky ve cvičení 3 na str. 71. Také si ho přelož. 

 

4. Podle textu si ústně popiš obrázky ve cv. 1 na straně 70. Nezapomeň, že při popisu obrázku 

používáš průběhový čas. Urči si, jak se která postava na obrázku jmenuje. Také poskládej obrázky 

podle příběhu do správného pořadí (toto vše děláš ústně, sešit bude odevzdaný ).  

 

5. Pročti si gramatiku ve cv. 4 na straně 70, v části a) a c) si doplň věty podle textu – všímáš si tady 

nepravidelných příslovcí (pracuješ ústně). 

 

V textu si vyhledej příslovce a snaž se zapamatovat jejich tvar a jejich umístění i to, co vyjadřují, jak 

popisují sloveso. 

 

                    



6. Zápis do gramatiky: 

   ADVERBS x      ADJECTIVES 

 

ADJECTIVES (přídavná jména) – vztahují se k podstatnému jménu, blíže ho popisují 

 

- ptáme se: WHAT? (Jaký?) He is small. I am tired. He was a terrible man (člen neurčitý se  

    posunuje před přídavné jméno). 

- jsou i po slovesech „seems, looks, tastes“ ( v Jč je po nich příslovce) 

 She looks wonderful. It tastes delicious. It seems horrible. 

 

ADVERBS (příslovce) – vztahují se ke slovesu, kde, kdy, jak se něco děje 

 

- ptáme se How?  She sings beautifully. He drove carefully. He won easily. 

- často je na konci věty  

- tvoří se z přídavných jmen příponou „-LY“ quiet  – quietly 

       clever  –  cleverly 

       tired  -  tiredly  

       slow - slowly 

 
- přídavná jména končící na „y“ po souhlásce měkčí a přidají „ly“……“-ILY“ 

       happy - happily 

       easy - easily 

 

- přídavná jména končící na „–le“ se mění na „-ly“ 

       horrible   horribly 

       possible  possibly 

 

- koncové „-l“ se zdvojí po přidání „-ly“  careful    carefully 

      ALE: full    fully 

 

- příd. jména končící na „-ic“ přidají „ally“ magic  magically 

       fantastic fantastically 

       basic  basically 

 

- nepravidelná:     good - well 

 

- nemění tvar (tvar je stejný jako příd. jméno i příslovce): 

    far, fast, hard, high, low, late, early, near, long, straigt  

pokud dáme příponu „-ly“, pak se často mění význam slova:  

   hardly – stěží, nearly – téměř, lately – poslední dobou, nedávno 

 

  He works hard. (pracuje těžce) x He hardly works. (skoro nepracuje) 

 

- příd. jména, která končí na „–ly“ nedostanou další koncovku a nemohou být použita jako 

příslovce (tam použijeme opis) 

  friendly (přátelský)  in a friendly way (přátelsky) 

  lovely   (půvabný)  in a lovely manner ( půvabně) 



- příslovce stupňujeme stejně jako přídavná jména – krátká pomocí koncovek (-er, -est), dlouhá 

opisem pomocí more, the most (platí stejná pravidla). 

   easily  more easily the most easily 

   hard  harder  the hardest 

   slowly  slowlier the slowliest (měkčíme) 

 

Nepravidelná: well  –  better  –  the best 

   badly  –  worse  –  the worst 

   little - less - the least 

 

7. Něco pro chvilky oddechu – poslouchej angličtinu  

 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tro7Eng_0_o 

 https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8 

 https://www.youtube.com/watch?v=B6O50rwHkX0 – Shrek 

 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit  

55/4: 2 am not going to miss 3 aren´t going to see  4 is going to be 

 5 are going to watch  6 am not going to watch 7 am going to do 

 8 am going to record  9 are going to watch 

55/5: 2 Is she going to learn for a test on Tuesday? Yes, she is. 

 3 Is she going to do English project on Wednesday? No, she isn´t. She is going to do the      

  Science project. 

 4 Is she going to watch Friends on Thursday? No, she isn´t. She is going to watch the Simpsons  

  on TV. 

 5 Is she going to see the new film with Laura on Friday?  Yes, she is. 

Učebnice: 

70/1: Justin Time, Chelsea, Dr X, the guard 

a) Dr X is driving the speedboat. Justin is taking the briefcase. 

b) Justin is sitting on a bed. He has a stomach ache. Chelsea is holding a blanket. The guard is 

looking through the window of the door. 

c) Dr X has the briefcase, but it´s open and the computer is falling into the sea. Chelsea is driving  

a boat. 

d) The guard is in the room, Chelsea is throwing the blanket over his head and Justin is taking the 

key ring from guard´s belt. 

e) Justin and Chelsea are climbing into a speedboat and getting behind the seats. 

https://www.youtube.com/watch?v=Tro7Eng_0_o
https://www.youtube.com/watch?v=n_RH5VcBsO8
https://www.youtube.com/watch?v=B6O50rwHkX0


f) The computer is going to the bottom of the sea. Justin is pointing at the computer. Chelsea is 

driving the boat and is looking at the computer. 

g) Justin is lying on a hard prison bed. He has a headache. Chelsea is sitting near him. Dr X is 

standing and laughing. There is a guard standing by the door.  

70/2: 1g, 2b, 3d, 4e, 5a, 6c, 7f 

71/3: 1 She wanted to control the world´s satellites. 

 2 Justin pretended to have a stomachache. Chelsea put the blanket over the guard´s head and 

    Justin took his keys. 

 3 They locked him in the room. 

 4 They went to the harbour. 

 5 They hid behind the seats. 

 6 She wanted to go to her secret island. 

 7 It fell into the sea. 

 8 She couldn´t swim. 

71/4a) Adjectives: safe – easy – horrible  Adverbs: safely – easily – horribly 

71/4c) 1 good – well  2 fast – fast  3 hard - hard 


