
AJ  5.A , 5.B         skupina p. uč. Doležalové     30th March 

Použij odkaz, procvič výslovnost 

https://www.youtube.com/watch?v=uY_V8MF7tl0&feature=youtu.be 

Nejdřív zkontroluj výsledky, oboduj, pozor na členy!! 

Tohle jsou modré hodinky.  This is a blue watch.  

Toto je bílá kočka.   This is a white cat.  

Tohle je černý pes.   This is a black dog.  

Toto je bílá přikrývka.   This is a white blanket.    

Tohle je červená čepice.   This is a red cap.    

Toto je velká zmrzlina.   This is a big ice cream.    

Toto je oranžové pero.   This is an orange pen.    

Toto je hnědá lavice.   This is a brown desk.    

Toto je zelené vajíčko.   This is a green egg.    

Tohle je staré kolo.   This is an old bicycle/ bike.     

 

31 / 3                  

yellow     žlutý   

green     zelený       

orange     oranžový       

red     červený       

black     černý      

brown     hnědý       

blue     modrý       

white     bílý      

grey     šedý       

pink     růžový      

purple     fialový       

 

OTHERS ADJECTIVES        DALŠÍ PŘÍDAVNÁ JMÉNA 

https://www.youtube.com/watch?v=uY_V8MF7tl0&feature=youtu.be


big      velký      

small      malý       

thick  [θik]     tlustý, silný ( jako kniha, sešit, deska, stěna)  

    

thin [θin]    tenký, slabý (jako svetr, sešit, kniha, deska)   

   

old     starý       

new     nový      

good     dobrý, hodný      

bad     zlý, špatný      

long     dlouhý     

short     krátký, (malý na člověka)      

young  / jan(g)/   mladý  

 

dopiš si do sešitu S2 

fat                                                     tlustý, obézní (jako člověk) tučný, mastný (jako polévka) 

slim     štíhlý, útlý 

Opiš a přelož do S2 

        30th March 

Hodný pes 

Dlouhé pravítko 

Štíhlá dívka 

Silná kniha 

Zlá kočka 

Mladá žirafa 

Nová kniha 

Tenký sešit 



Černá pastelka 

Žlutá kniha 

Oranžové vajíčko 

Malé auto 

Velký dům 

Malý chlapec 

Starý deštník 

Žlutá židle 

 

Opiš, přelož a  napiš protiklady, přelož na třikrát 

Noc       night      day 

Bílý 

Nový 

Zlý 

Starý 

Tlustý 

Dlouhý 

 

opiš  a doplň věty do S2    Uč 31/4b 

 

WB –PS 24/3    nespojuj čárami,  ale očísluj obě poloviny, aby pasovaly 
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WB 24/4   Popiš tyto věci, použij slova z návodu. 

Uč se slovíčka 3B, máš je určité vypsaná, pošlu další učivo  a kontrolu cvičení  zase 6.4.  

Měj se hezky. id 

 

 

 

 

 


