
7. C – AJ
Procvičte si gramatiku a slovíčka z lekce 5 na stránce www.alfbook.cz, heslo 
ucimesedoma (můžete zůstat v anonymním režimu, není potřeba vyplňovat 
jméno ani jiné údaje) – dále 7.roč – AJ – Project 2 – Unit 5 (The world)

nebo na https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs  -Level 2,
Unit 5

Tento týden ještě procvičíme stupňování příd. jmen.

 učebnice – str. 61 – cv. 5 - stačí ústně říct 3. stupeň, cv. 6 – najdi názvy 7 

kontinentů, budeš je potřebovat do prac. sešitu

 prac. sešit – 5C - str. 48, 49 

(cv. 3 – a capital = hlavní město, cv. 4 – ČR = The Czech Republic, cv. 6 – 

height = výška, weight = váha, age = věk, serve = podání, cv. 8 – 5. a 6. 

věta – What is your country´s most….?  – už tam nebude člen the)

 přelož tyto věty:

1) 2. stupeň příd. jmen

Léto je teplejší než zima.

Auto je rychlejší než kolo.

Myš je menší než slon.

2) 3. stupeň příd. jmen

Praha je největší město v České Republice.

Sněžka je nejvyšší hora v naší zemi.

…… je nejslavnější sportovec (sportsman) v naší zemi. – doplň podle sebe

Přeložené věty mi pošlete na mail kocmankova@4zszdar.cz

mailto:kocmankova@4zszdar.cz
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs
http://www.alfbook.cz/


Výsledky z     prac. sešitu – 5B – zkontroluj si z minula  

cv. 1

2. It´s cold.

3. It´s windy.

4. It´s cloudy.

5. It´s snowing.

6. It´s hot.

7. It´s raining.

8. It´s sunny.

cv. 2 - north, west, east, south

cv. 3 – vodorovně: July, spring, dry

svisle: clouds, January, north, June

cv. 4

2. ´s getting

3. doesn´t get

4. ´s snowing

5. rains

6. are singing

cv. 5

1. Tracy, 2. Diana, 3. Emily, 4, Jenny, 5. Kate

cv. 6 

2. more beautiful

3. happer

4. more difficult



5. flatter

6. colder

7. longer

8. nicer

cv. 7

2. Alan´s sandwich is thinner than Ben´s. Ben´s sandwich is thicker than Alan´s.

3. Rex is bigger thanRover. Rover is smaller than Rex.

4. Saturday was better than Sunday. Sunday was drier than Saturday.


