
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 

  

1.) Slovní zásoba: 

Pomalu si procházej a uč se slovíčka v pracovním sešitě str. 81 / 1C Clothes + Describing clothes.  

Původně jsme byli domluvení, že vám v tomto zadání zadám dalších 5 nepravidelných sloves. Ty vám 

nakonec zadávat nebudu, místo nich zadávám výše zmíněná slovíčka. (Těch 5 nepravidelných sloves, 

které jsme si zadávali v úterý 13. 10. ale platí).  

 

2.) Obrázky + školní sešit: 

Prohlédni si následující čtyři obrázky a do školního sešitu popiš, co mají lidé na sobě. Použij slovní 

zásobu týkající se oblečení, kterou jsme si vysvětlili ve škole (pokud si některá slovíčka nebudeš 

pamatovat můžeš je najít v učebnici str. 12/1A nebo pracovním sešitě str. 81 / 1C Clothes + Describing 

clothes). 

 

Obrázek 0 uvádím jako příklad: 

         0 
 

→ She’s wearing short-sleeved plain T-shirt,  

     striped trousers and brown high-heeled shoes.  

     She’s wearing black sunglasses and white purse.  
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3.) Školní sešit – zápis: 

TOO = příliš / ENOUGH = dostatečně  

- vyjadřují stejnou věc jen s opačným přídavným jménem:  

 

TOO + přídavné jméno                                              NOT + přídavné jméno + ENOUGH  

The test is too easy.                                                    The test isn’t difficult enough.  

→ Tento test je příliš jednoduchý.                           → Tento test není dostatečně složitý. 

  

    

 

This house is too small.                                               This house isn’t big enough.  

→ Tento dům je příliš malý.                                       → Tento dům není dostatečně velký.  

 

4.) Pracovní sešit str. 9: 

cv. 4 – napiš věty o obrázcích 3-9. Pracuj se slovesem v závorce a použij TOO nebo ENOUGH.  

Podrobnější vysvětlení:  

1. (small) – The box is too small. (Když se podíváš na obrázek, krabice je malá. V závorce je přídavné 

jméno malý, proto chceme říct, že krabice je PŘÍLIŠ malá, použijeme tedy slovo TOO=příliš a 

vytvoříme větu.) 

2. (strong) – Kevin isn’t strong enough. (Když se podíváš na obrázek, Kevin není silný. V závorce je 

přídavné jméno silný, proto chceme říct, že Kevin není DOSTATČNĚ silný, použijeme tedy slovo 

ENOUGH-dostatečně a vytvoříme větu.)  

cv. 5 – projdi si rozhovor v obchodě s oblečením a seřaď věty rozhovoru do správného pořadí tak, aby 

vytvořili správnou posloupnost rozhovoru  

 

obě dvě věty říkají to stejné, jen jsme použili vždy opačné přídavné jméno, aby věta 

dávala stejný význam – easy X difficult  


