
Aj 6.ročník – Korešová 

Práce a odkazy na týden od 11.5. do 15.5.2020 

Opakování: stupňování přídavných jmen : následující tabulku pozměňte tak, aby v ní zapsaná slova 

byla v tzv. II. stupni  stupňování. Příklad: hot- hotter, expensive- more expensive, bad – worse. 

Zapište do sešitu. Nezapomeňte na změny pravopisu u některých přídavných jmen. 

     krátká       dlouhá       nepravidelná 

      long    interesting       good 

      fat    beautiful       bad 

      happy     difficult       far 

Pokud jste zapomněli, jak se tvoří II. stupeň přídavných jmen, podívejte se na str. 70 v pracovním 

sešitě. 

Práce v učebnici: str. 61 – prohlédni si obrázky cvičení 2a. Pod obrázky jsou napsaná tato slova: high-

higher – the highest / vysoký – vyšší – nejvyšší /. Poslednímu zápisu přídavného jména high říkáme 

SUPERLATIV. Čeho jste si  všimli? Zapište slovo superlativ do sešitu a napište/česky/ svůj názor, jak se 

tento tvar přídavného jména tvoří. Pak zkuste doplnit tabulku cvičení 2c – zatím ale vynech slova: 

expensive, beautiful / superlativ se tvoří jinak/. Tuto druhou tabulku také udělej do sešitu. 

Pro pochopení se podívejte na tohle: https://www.youtube.com/watch?v=KpzrmoW_gwc  Do videa 

se omylem dostalo i stupňování dlouhých a nepravidelných přídavných jmen. Zjistíš, která to byla? 

Napiš je také do sešitu.  

Tvůj projekt: učebnice str. 61, cvič. 5a. Napište pravdivé věty – dokončete naznačené. Odpovědi na 

otázku č. 3 a 9 můžete zatím vynechat. Pozor na slovosled! Chcete- li napsat: V naší rodině je nejstarší 

dědeček, začínáte takto: Our grandpa is the oldest in my family.  

Quiz : zkuste také tento zábavný Quiz. Odpovědi psát nemusíte ale vyzkoušejte paní učitelku. 

Vymyslete 5 otázek, na které vám odpovím. Např. What is the longest river in our country? apod. Už 

se těším! 

https://www.youtube.com/watch?v=XR8t56lpBG0 

Jakpak byste přeložili termín Record breakers?  Po poslechu téhle písničky na to jistě přijdete: 

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/songs/record-breakers - pokud jste poslouchali pozorně, 

pak dát seřadit jednotlivé records, jak šly za sebou bude hračka.  

 Těším se na vaše práce !  
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