
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Pictures + školní sešit: 

Prohlédni si následující sady obrázků. Rozhodni, který obrázek v dané sadě je podle tebe “NEJ“ a napiš 

o něm větu do sešitu. První sadu uvádím jako příklad: 

0) Which dog is the smallest? 

      
        Lucky                                   Ben                                                     Mouwi 

Do sešitu bych napsala → The smallest dog is Lucky.  

 

A) Which girl is the most beautiful? 

   
                  Lucy                              Jenny                                      Abby  

B) Which book looks the most interesting? 

                         
The Queen’s Rising          Boundless           A Promise of Fire 

C) Which country is the hottest? 

        
            Antarctica                                     Italy                                       Kenya 

D) What is the highest mountain in the world? 

       
       Mount Everest                     Ben Nevis                         Sněžka 



E) Which job is the best? 

     
          A firefighter                                       A teacher                                                     A pilot 

 

2.) Učebnice str. 61: 

cv. 5A – napiš pravdivé věty pomocí slov přes lomítko do školního sešitu. Přídavné jméno převeď na 

třetí stupeň “NEJ“. Hlídej si, které přídavné jméno je krátké THE + koncovka -EST (např. the biggest), a 

které je dlouhé THE MOST (the most boring).  

 

3.) Školní sešit: 

Přepiš si následující věty do školního sešitu. Sloveso v závorce převeď do 3. stupně. 

1. Samantha is the (PRETTY) __________ girl in our school. 

2. I think that King Kong was the (BAD) _____________ film ever! 

3. The Nile is the (LONG) ____________ river in the world. 

4. Our Maths teacher is the (GOOD) _____________ teacher ever! 

5. My room is the (CLEAN) ______________ room in my house. 

6. Ron is the (CLEVER) _______________ person in our classroom. 

7. The Millennium Star is one of the (EXPENSIVE) _______________ diamonds in the world. 

 

4.) Školní sešit – zápis: 

AS…..AS (COMPARISON OF ADJECTIVES) 
- výraz as…as používáme, chceme-li říct, že jsou dvě věci nebo osoby stejné 

- přídavné jméno, které chceme použít, vložíme mezi slova AS…AS  

My sister is as tall as me. (= Moje sestra je stejně vysoká jako já.) 

Tom is as good at football as Mike. (= Tom je ve fotbalu stejně dobrý jako Mike.) 

 

5.) Učebnice str. 63: 

cv. 5B – vytvoř dvojice ADJECTIVE a NOUN. Tyto dvojice použij ve spojení s vazbou AS…AS. První tři 

spojení uvádím jako příklad. Slovo LIGHT zde znamená lehký. 

1. As heavy as lead 

2. As high as a mountain 

3. As cold as ice  

 

6.) Pracovní sešit str. 50: 

cv. 1 – doplň věty frází AS…AS a vhodným přídavným jménem. Pracuj s přídavnými jmény z učebnice 

str. 63/5B.  

 

 

 

 


