
Domácí práce do 8.4.2020 – opakování přídavných jmen+přítomných časů.
Zápisy ze sešitu ofotit a zaslat do 8.4. na můj email, děkuji.

1. Přídavná jména.
Zápis do sešitu(zadání najdeš níže, to neopisuj):
                                                                                                                             1.4.2020

Přídavná jména – opakování
A. napiš své odpovědi.(10 vět)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

B. 6 vět a více, je na každém z vás, jak je srovnáte.
1.
2.
3.

C. U správné věty krátká odpověď. U nesprávné oprav.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.



10.
A. Podívejte se na tabulku. Odpovězte do sešitu celými větami na otázky:

Name Age Height Weight Car / cost
Jackie 19 1,70 m 55 Škoda / 

350 000
Olivia 21 1,65 m 63 Trabant / 

40 000
Sam 17 1,88 m 77 VW / 248 000
John 33 2,01 m 98 Peugeot /

300000
Bella 26 1,70 m 66 Kia / 190 000
Clare 20 1,60 m 53 Ford / 240 000
Victor 20 1,95 m 105 Citroen / 330

000
William 31 1,79 m 82 Dacia / 180 000
Fiona 36 1,58 m 68 Renault /

220000

 Who is younger than Clare?
 Who is older than William?
 Is Fiona older than Bella?
 Is Victor the heaviest person?
 Who is the shortest person?
 Is Olivia the youngest person?
 Whose car is the most expensive?
 Whose car is the cheapest one?
 Is Dacia car cheaper than Renault?
 Is Jackie shorter than Bella?

B. Utvořte o každé dvojici/trojici osob alespoň 2 věty a srovnej věci, které jsou v závorce:

         Clare – Victor – Fiona(auta, jak drahá)

Př. Auto Claire je levnější než Viktorovo auto. Fiona má nejlevnější auto. Nejdražší auto má Viktor.

         Bella – Jackie- William (jak jsou vysocí)
         Sam – Olivia – John (těžký,lehký)



C. Rozhodněte, které věty jsou dle tabulky správné/nesprávné(krátká odpověď pokud je možná), 
pokud je věta špatně, tak ji napiš správně:

  Olivia is the shortest and heaviest person. 
Př. Ne, není nejmenší osoba. Nejmenší je Fiona a Viktor je nejtěžší osoba.

 Jackie´s car is the most expensive.
 Fiona is heavier than Victor.
 Victor is the lightest person.
 Bella ´s car is cheaper than Clare´s car.
 John is the tallest person.
 Sam is as tall as Fiona.
 Olivia is younger than William.
 Olivia´s car is the cheapest one.
 Victor is as young as Jackie.

2. Opakování přítomných časů
 Podívej se na video, potom do sešitu vypracuj úkoly dle zadání. Napiš do sešitu i otázky.

(nápověda:pořádně si přečti zadání a projdi si otázky 1-11, pak si pusť celé video bez přerušení, zkus pochytit co 

nejvíce informací, nakonec si pusť video a postupně vypracovávej jednotlivé otázky a piš do sešitu, ofoť a pošli do 

8.4. na můj mail)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zápis do sešitu
Přítomné časy – práce s videem

https://www.youtube.com/watch?v=M2X2SfLK3pM&t=73s     

https://www.youtube.com/watch?v=M2X2SfLK3pM&t=73s


1. What are they playing?   -  

2. Where does the girl go?   -   

3. Co to česky znamená (použij slovník) a se kterým časem přítomným se používá:

in progress= česky:                                          čas:

habits, routine=

frequency adverbs=

4. When does the little girl go to school?

5. What does Mary usually wear?

6. What is she wearing today?

7. Přelož větu.

Obvykle chodíme v dubnu do školy, ale tento duben do školy nechodíme.

8. Která slovesa nedáváme do průběhu? Napiš – smell,…………

9. Does the old man like the film?

10. What does the boy want to eat?

11. Is he still hungry?


