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Str. 17 / cv. 3: Věty přelož do sešitu! 

1) This house is small. 
= Tento dům je malý.  

2) This house is big. 
= Tento dům je velký.  

3) These two houses are bigger. 
= Tyto dva domy jsou větší. 

4) My aunt’s coat is new and clean. 
= Kabát mé tety je nový a čistý. 

5) My uncle’s coat is old and dirty. 
= Kabát mého strýce je starý a špinavý.  

6) My grandmother’s coat is older and dirtier. 
= Kabát mé babičky je starší a špinavější.  

7) Tom’s train is long. 
= Tomův vlak je dlouhý.  

8) Peter’s train is short. 
= Peterův vlak je krátký.  

9) Paul’s train is shorter. 
= Paulův vlak je kratší. 

 

Str. 17 / cv. 4: Přepiš nyní tyto věty česky do sešitu a přelož je do angličtiny! 

1) Strýcova kravata je delší než dědova kravata. 
= Uncle’s tie is longer than grandfather’s tie.  

2) Naše dcera je šťastnější než váš syn. 
= Our daughter is happier than your son.  

3) Úloha mého přítele je snadnější než úloha tvé dcery. 
= My friend’s task is easier than your daughter’s task. 

4) Dceřina blůza je špinavější než synova košile. 
= Daughter’s blouse is dirtier than son’s shirt. 
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5) Kabát mé matky je čistší než kabát tvé babičky. 
= My mother’s coat is cleaner than your grandmother’s coat.  

6) Tužka mého učitele byla tlustší než pero tvého otce. 
= My teacher’s pencil was fatter than your father’s pen. 

 

Str. 17 / dictation: Napiš tyto věty anglicky do sešitu a přelož je. 

1) These puppies were sadder than your kittens. 
= Tato štěňata byla smutnější než tvá koťata.  

2) Her aunt is fatter than his uncle. 
= Její teta je tlustší než jeho strýc.  

3) Tom’s homework was easier than my friend’s homework. 
= Tomův domácí úkol by snadnější než domácí úkol mého přítele. 

4) Your girl is slimmer than my girl. 
= Tvoje dívka je štíhlejší než má dívka. 
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