
Hi kids!
Dobrý den, děti, tak vzhledem k tomu, jak to časově
vychází do konce roku, máme před sebou poslední tři
povinné práce. Počítejte, že tento týden se budeme v Aj
ještě "na dálku" učit.
Dnes dokončíme lekci 5, ve středu budeme opakovat, v
pátek bude závěrečný test.
Naše online hodina tento týden proběhne ve středu ve
13:00, protože budu dopoledne ve škole se svojí třídou a
někteří z vás vlastně také. Doporučuji online hodinu
navštívit, protože budeme opakovat a procvičovat na
závěrečný test.
Na poslední dva týdny v červnu už nechám jenom práci pro
dobrovolníky, kdo bude chtít a má angličtinu rád, bude si
moct procvičit poslech či zkouknout nějaké zajímavé
video....

 
 

1, good/bad
2, vocabulary
3, listening
4, geography
5, adjectives

1. Irregular adjective
Seřaď přídavná jména dobrý a špatný ve
stupňovaných tvarech do pořadí, které je uvedeno
zde.

1. dobrý
2. lepší
3. nejlepší
4. špatný
5. horší 
6. nejhorší

___: the best

___: better

___: good

___: worse

___: bad

___: the worst

 
___: bad

___: the worst

___: better

___: the best

___: worse

___: good

A nyní si to procvič ještě jednou. V jiném pořadí ...
1. nejhorší
2. dobrý
3. lepší
4. horší
5. nejlepší
6. špatný

2. Vocabulary
procvičte si slovíčka, která se vám budou hodit u dnešního článku. Jsou tu nová z části 5D, kterou si můžete
projít v prac. seš. str. 78, ale i opakování již známých slovíček.

1. view



hluk, zvuk

2. snor

ve skutečnosti

3. dark

led, ledový

4. ice

tmavý

5. area

nápis

6. sign

stát se

7. tent

průvodce (tištěná kniha)

8. guidebook

chrápat

9. get



oblast

10. noise

jít stanovat

11. go camping

pohled, vyhlídka, dívat se

12. in fact

stan

3. Mickey, Millie go camping
 
Open your books pg. 62 and listen to the text about
Mickey and Millie looking for the campsite./ Otevři si
učebnici str. 62 a poslechni si článek o MIckeym and
Millie, jak si hledají vhodný kemp.

31 Mickey and Milie go camping,
Comprehension Ex 1a (2).wma

Answer these questions:
 
1, What is the best campsite?
2, What is the worst campsite?
3, Why do they put their tent in the field?
4, What is making the noise?

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:
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4. Geography
What are they examples of? / Čeho jsou to příklady?

1. countries Everest, Mont Blanc, Sněžka

2. rivers spring, summer, autumn, winter

3. cardinal points, points of a compass China, Russia, the UK

4. cities the Amazon, the Nile, the Mississippi

5. mountains North, South, East, West

6. continents Asia, Africa, Europe ...

7. seasons the Atlantic, the Pacific, the Arctic ..

8. oceans Borneo, Madagascar, Greenland

9. islands Paris, London, Prague ...

5.  Comparison of adjectives
Are these adjectives compared correct or wrong? / Je přídavné jméno vystupňováno správně - correct nebo
špatně - wrong?

1. happy - happier - the happiest CORRECT -
5 WRONG - 5

2. sunny - sunnyer - the sunnyest CORRECT -
5 WRONG - 5

3. wide - wideer - the wideest CORRECT -
5 WRONG - 5

4. wet - weter - the wetest CORRECT -
5 WRONG - 5

5. delicious - more delicious - the most delicious CORRECT -
5 WRONG - 5

6. large - larger - the largest CORRECT -
5 WRONG - 5

7. thin - thinner - the thinnest CORRECT -
5 WRONG - 5

8. beautiful - more beautiful - the most beautiful CORRECT -
5 WRONG - 5

9. gorgous - more gorgeous - most gorgeous CORRECT -
5 WRONG - 5

10. expensive - expensiver - the expensivest CORRECT -
5 WRONG - 5



 

Už finišujeme, tak vydržte!!!!
 


