
Hello everybody!
 
 

1, Numbers
2, Places in the world
3, Adjectives

1. Numbers
Match

1. eight thousand and four 9242

2. nine thousand, four hundred and twenty 267

3. two hundred and seventy - six 2076

4. nine thousand, two hundred and forty 8004

5. two hundred and sixty - seven 8400

6. two thousand and seventy - six 9240

7. nine thousand, two hundred and forty-two 9420

8. eight thousand, four hundred 276

9. eight thousand and forty 8040



2. Places in the world:
Open your book pg. 61/4. Listen and repeat/
Poslouchej a opakuj:
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Match the words / Spojuj slova:

1. continent Australie

2. ocean Severní ledový ...

3. Atlantic Antarktida

4. America Amerika

5. Australia světadíl

6. Arctic Atlantský ...

7. Europe oceán

8. Antarctica Evropa

9. Africa Afrika

10. Pacific Tichý ...

3. Open your WB pg. 48/1
Complete the map with the names of
continents/Doplňte do mapy světadíly
Put them for in the correct order, too/porovnej je zde
do správného pořadí:

___: Africa

___: Asia

___: North America

___: South America

___: Australia, Oceania

___: Antarctica

___: Europe
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4. Continue with 48/2 
What letters do these places have in the map / jakým písmenem jsou označena v mapě následující místa:
 

the Amazon - a

the Nile -

Everest -

the UK -

Vatican City -

Tokyo -

the Atlantic

the Pacific



5. Grammar - Superlative
 
Dnešní hodina opět gramaticky zaměřena na 3.
stupeň stupňování příd. jmen = nej...
 

G: Superlative
short:  the ...+est
long: the most ...

 
WB 49/6 - Look at the chart and decide / podívej se na tabulku a rozhodni:
 
Kdo má nejrychlejší podání?
Andrew´s serve is the fastest.
 
 

1, Kdo má nejpomalejší podání?

´s serve is .

2, Kdo je nejvyšší?

is .

3, Kdo je nejstarší?

is .

4, Kdo je nejtěžší?

 is .

5, Kdo je nejmladší?

is .

6. Translate:
Přelož věty a doplň:
malá nápověda: osoba = person, sportovec = sportsperson, předmět = subject

1. Nejstarší osoba v mé rodině je ....
2. Nejvyšší hora v mé zemi je ...
3. Nejdelší řeka v České republice je ...
4. Nejslavnější sportovec v našem městě je ...
5. Nejjednodušší předmět ve škole je ...

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:




