
Plán domácí výuky od 25. 5. do 29. 5. 2020 - Anglický jazyk VI. A 

 

1. Zkontroluj si a oprav si práci z minulého týdne: 

Pracovní sešit str. 44, cv. 3 

2. How high is Ben Nevis?  It´s 1 343 metres high. 

3. How deep is Lake Windermere? It´s 67 metres deep in the middle. 

4. How big is London? 

5. How long is the river Thames?  It´s 346 kilometres long. 

6. How long is the Channel Tunnel? It´s 50 kilometres long. 

 

Učebnice str. 57, cv. 6 

 1. Wales is part of the United Kingdom. 

2. Loch Ness is very deep. 

3. Ben Nevis is a mountain. 

4. London is the capital of the UK. 

5. Seven million people live in London. 

6. The bridge in the picture is Tower Bridge. 

7. The Channel Tunnel goes from England to France. 

8. The Isle of Wight is an island. 

 

2.  Uč  se slovíčka 5a, 5b – ústně i písemně 

 

3. Dnes začneme se stupňováním přídavných jmen a naučíme se srovnávat. 

Tento zápis je delší, ale takhle dlouhý už je v tomto školním roce stoprocentně poslední. Třeba 

poproste někoho, o kom víte, že má doma tiskárnu, ať vám ho vytiskne. Chtěla jsem vám napsat 

příklady přídavných jmen i češtinu, abyste význam slovíček nemuseli hledat ve slovníčku a snadněji 

porozuměli, jak se stupňuje.  

Stupňování přídavných jmen je česky např. dobrý, lepší, nejlepší, rychlý, rychlejší, nejrychlejší 



Jak na to v angličtině? 

 

2. a 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN 

V angličtině musíme počítat slabiky přídavného jména 

a) jednoslabičná přídavná jména – krátká: 

např. old – starý, warm – teplý, wet – mokrý, young – mladý, high – vysoký atd.  

Tvoří druhý stupeň koncovkou –er, třetí stupeň členem the a koncovkou -est  

cold – colder  - the coldest  studený – studenější - nejstudenější 

young – younger – the youngest mladý – mladší - nejmladší 

Pozor na změny pravopisu!  

 Jednoslabičné přídavné jméno končící na souhlásku – samohlásku – souhlásku: hot – 

hotter – the hottest, red – redder – the reddest, big – bigger – the biggest, flat – 

flatter – the flattest, wet – wetter – the wettest 

 Přídavné jméno končící na –e:  large – larger – the largest, white – whiter – the 

whitest  

 Přídavné jméno končící na –y: dry – drier – the driest 

 

b) trojslabičná a víceslabičná přídavná jména – dlouhá: 

např. interesting – zajímavý, difficult – obtížný, comfortable – pohodlný, expensive – 

drahý, beautiful – krásný,important – důležitý 

Tvoří druhý stupeň pomocí slova MORE, třetí stupeň pomocí THE MOST 

interesting – more interesting - the most interesting 

 zajímavý – zajímavější - nejzajímavější 

comfortable – more comfortable - the most comfortable  

pohodlný – pohodlnější - nejpohodlnější 

 

c) dvouslabičná přídavná jména 

- končí na –y, např. happy - šťastný, sunny - slunečný, cloudy - zamračený, friendly – 

přátelský 



Tvoří druhý stupeň jako krátká přídavná jména koncovkou –er a změnou y na i, třetí stupeň 

členem the a koncovkou –est  

happy – happier  - the happiest šťasný – šťastnější - nejšťastnější 

sunny – sunnier – the sunniest  slunečný – slunečnější - nejslunečnější 

- končí na všechny ostatní hlásky, např. crowded – přeplněný, famous – slavný, useful – 

užitečný 

Tvoří druhý stupeň jako dlouhá přídavná jména, pomocí MORE  a třetí stupeň pomocí THE 

MOST 

crowded – more crowded – the most crowded přeplnění – přeplněnější - nejpřeplněnější 

useful – more useful – the most useful  užitečný – užitečnější - nejužitečnější 

 

d) nepravidelná přídavná jména: 

Tvoří druhý a třetí stupeň takto: 

good – better /betƏ/ - the best /best/  dobrý – lepší - nejlepší 

bad – worse /wɜ: s/ - the worst /wɜ: rst/  špatný / zlý – horší - nejhorší 

far – further /f ɜ: ðƏ/ - the furthest /ð f ɜ: ðist/ daleký / vzdálený – vzdálenější - 

nejvzdálenější 

 

SROVNÁVÁNÍ 

Dvě věci srovnáváme pomocí druhého stupně přídavných jmen a THAN – NEŽ. 

Např. 

The mouse is smaller than the elephant. Myš je menší než slon. 

Maths is more difficult than English.  Matematika je těžší než angličtina. 

My dad is taller than my mum.  Můj taťka je vyšší než moje mamka. 

My sister is older than me.   Moje sestra je starší než já. 

Hockey is better than football.  Hokej je lepší než fotbal. 

  

4. Procvičování stupňování a srovnávání. 



Učebnice str. 59, cv 5 - do sešitu English napiš první, druhý i třetí stupeň přídavných jmen a češtinu 

např. cold – colder – the coldest  studený 

 

Do sešitu English přelož tato srovnání: 

Srpen je teplejší než duben. 

Můj mobil je dražší než moje školní taška. 

Pizza je lepší než kuře. 

Náš obývací pokoj je větší než kuchyň. 

Můj bratr je mladší než já. 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi Project 2, lekci 5 – Unit 5 a 

udělej si v části Grammar:  Exercise 2: comparatives a v části Vocabulary: Exercise 2: adjectives 

(hledáš opaky) 

Můžeš také hrát hry Games v lekcích 1, 2,  3 a 4 – Unit 1, Unit 2, Unit 3, Unit 4. 

 

6. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku.  Na e-mailu nebo přes EŽK také čekám na vypracované úkoly 

(oskenované nebo přepsané do Wordu) a klidně i na zprávu o tom, jak se vám učení vede a jak se 

máte.  

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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