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P2 U5 Revision

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Vzdělávací obor: Anglický jazyk

Ročník: 6.



Revision P2 U5
1. Complete the table

English Czech Comparative Superlative

cloudy zamračený cloudier the cloudiest

cold

dirty

dry

easy

far

fast

fat

friendly

great

happy

heavy

hilly

hot

large

light

long

near

nice

poor

rich

short

small

sunny

tall

thick

thin

warm

wet

wide

windy

2. Form the sentences as in example

John/tall/boy/our class   -     John is the tallest boy in our class.

My grandpa/old/man/family - ____________________________________

The Nile/big/river/ Africa - _____________________________________

Monday/bad/day/week - ________________________________________

Our dog/funny/pet/house - ______________________________________

Mount Everest/high/mountain/world _______________________________

Science/interesting/subject/my school _____________________________



3. Decide S – short, L – long,  I – irregular and find the opposites

                               

4. Revise the vocabulary of Unit 5

vybrat_____________ ohesco_______________

obálka _____________peeeonlv_____________

peří _______________ ahetref______________

tráva ______________ srags _______________

okurka _____________murbuecc____________

moře ______________ aes _________________

šťastný ____________ pahpy _______________

úžasný  ____________zniamag______________

pravdivý ____________ reut _________________

lehký _____________ gliht _________________

rovný, plochý....... 4 (2)

hlavní město..........7 (2)

suchý …................3 (2)

žirafa  …...............7 (1)

přátelský …..........8 (4)

chladný …............4 (1) 

horký …................3 (2)

myš …..................5 (3)

hora …..................8 (4)

tlustý …................3 (3)

vzdálený …..........3 (3)

kopcovitý ….........5 (5)

1. happy short

2. large small

3. near warm

4. fat miserable

5. light heavy

6. expensive boring

7. intelligent narrow

8. easy bad

9. long hot

10. cool thin

11. delicious stupid

12. cold cheap

13. fast wet

14. wide difficult

15. dry horrible

16. interesting far

17. good slow
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Metodický list a řešení:

Revision P2 U5
1. Doplň tabulku

English C:zech comparative superlative

cloudy zamračený cloudier the cloudiest

cold chladný colder the coldest

dirty špinavý dirtier the dirtiest

dry suchý drier the driest

easy jednoduchý easier the easiest

far vzdálený further the furthest

fast rychlý faster the fastest

fat tlustý fatter the fattest

friendly přátelský friendlier the friendliest

great skvělý greater the greatist

happy šťastný happier the happiest

heavy těžký heavier the heaviest

hilly kopcovitý hillier the hilliest

hot horký hotter the hottest

large velký larger the largest

light světlý, lehký lighter the lightest

long dlouhý longer the longest

near blízký nearer the nearest

nice pěkný, milý nicer the nicest

poor chudý poorer the poorest

rich bohatý richer the richest

short krátký shorter the shortest

small malý smaller the smallest

sunny slunečný sunnier the sunniest

tall vysoký taller the tallest

thick silný, hustý thicker the thickest

thin hubený thinner the thinnest



warm teplý warmer the warmest

wet mokrý wetter the wettest

wide široký wider the widiest

windy větrný windier the windiest

2. Tvoř věty dle vzoru:

My grandpa is the oldest man in my family.

The Nile is the biggest river in Africa.

Monday is the worst day of the week.

Our dog is the funniest pet in our house.

Mount Everest is the highest mountain in the world.

Science ids the most interesting subject in my school.

2. Rozhodni se, je to přídavné jméno krátké -S – short,dlouhé - L – long, nepravidelné I –

irregular a najdi opaky.

                               

1.happy S 9. short S

3. large S 2. small S

4. near S 10. warm S

5. fat S 1. miserable L

6. light S 5. heavy S

7. expensive L 16. boring L

8. intelligent L 14. narrow S

9. easy S 17. bad I

10. long S 12. hot S

11. cool S 4. thin S

12. delicious L 7. stupid L

13. cold S 6. cheap S

14. fast S 15. wet S

15. wide S 8. difficult L

16. dry S 11. horrible L

17. interesting L 3. far I

18. good I 13. slow S



3. Opakování slovíček: Unit 5

vybratCHOOSE

obálka ENVELOPE

peří FETHER

tráva GRASS

okurka CUCUMBER

moře SEA

šťastný HAPPY

úžasný  AMAZING

pravdivý TRUE

lehký LIGHT

rovný, plochý....... 4 (2) flat

hlavní město..........7 (2)capital

suchý …................3 (2)dry

žirafa  …...............7 (1)giraffe

přátelský …..........8 (4)friendly

chladný …............4 (1) cool

horký …................3 (2)hot

myš …..................5 (3)mouse

hora …..................8 (4)mountain

tlustý …................3 (3)fat

vzdálený …..........3 (3)far

kopcovitý ….........5 (5)hilly
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