
ANGLICKÝ JAZYK – 6. AB 

8.6.2020 – 12.6.2020  
 

 

STÁLE SE MI NĚKTEŘÍ NEOZVALI, ANI NEPOSLALI PRÁCI!!! 
 

 

Během tohoto týdne mi opět prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí třeba jen „Zvládám 

v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne – SB 57/5-6, 58/2; WB 45/6, 46/1-4 – viz níže 

– zápis – Comparatives and superlatives – viz níže – pokud máš možnost, vytiskni a vlep 

do sešitu a hlavně si ho prostuduj (pravidla a nepravidelná přídavná jména je 

potřeba se naučit) 

– SB 59/5+6 – do sešitu piš  

„přídavné jméno česky – přídavné jméno anglicky – 2. stupeň – 3. stupeň“ 

př. jednoduchý – easy – easier – the easiest  

– WB 47/5-6 

– SB 58/3a – čti a poslouchej; kde Alice a Nick žijí?; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_2_Thir

d_Edition_CD2_Track_25.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub (označ 

myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače v prohlížeči – 

po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 58/3b – napiš N (sever) nebo S (jih); věty přepisovat nemusíš 

– WB 48/1-5 

– překlad vět – do sešitu  

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. 



– uč se slovíčka 5AB – ústně i písemně 

(pro pomoc s výslovností použij online slovník – stačí kliknout na reproduktor a uslyšíš 

správnou výslovnost https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= ) 

– opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level2/?cc=global&selLanguage=en 

– můžeš si opakovat na https://www.umimeanglicky.cz/ a     

https://www.anglinaplus.cz/gramatika-trenink/cviceni-podle-ucebnic-project/ 

– DOBROVOLNÉ –květnové číslo – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu  

https://www.bridge-online.cz/casopis-rr/rr-may-june-2020/ 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj mě na mailu 

belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Ráda Ti pomohu. J 

 

Mgr. Lenka Bělašková 

 

 

 

 

 

Řešení z minulého týdne

SB 57/5 

1 England 

2 lake 

3 mountains 

4 forests 

5 city 

6 river 

7 islands 

8 beaches 

9 sea 

 

SB 57/6 

 



SB 58/2 

 
 

WB 45/6 

 
 

WB 46/1-4 

 
 

 

 

 

 



COMPARATIVES AND SUPERLATIVES 
(2. A 3. STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN) 

 

  Rule 
(pravidlo) 

Adjective 
(Přídavné jméno) 

Comparative 
(2. stupeň př. jm.) 

Superlative 
(3. stupeň př. jm.) 

pravidelné krátké ð  přidáme koncovku –er, resp. 
–est 

warm 
(teplý) 

warmer 
(teplejší) 

the warmest 
(nejteplejší) 

krátké přídavné jméno končící 
samohláskou a souhláskou ð  

poslední souhlásku zdvojíme 
a přidáme koncovku –er, 
resp. –est 

wet 
(vlhký) 

wetter 
(vlhčí) 

the wettest 
(nejvlhčí) 

končící –e ð  přidáme pouze koncovku –r, 
resp. –st 

nice 
(milý) 

nicer 
(milejší) 

the nicest 
(nejmilejší) 

končící –y ð  
koncové y změníme na i a 
přidáme koncovku –er, resp. 
–est 

dry 
(suchý) 

drier 
(sušší) 

the driest 
(nejsušší) 

dvou nebo víceslabičné 
přídavné jméno (s výjimkou 
končících –y) 

ð  před přídavné jméno dáme 
more, resp. most 

difficult 
(obtížný) 

more difficult 
(obtížnější) 

the most difficult 
(nejobtížnější) 

nepravidelná   good 
(dobrý) 

better  [betər] 
(lepší) 

the best  [best] 
(nejlepší) 

   bad 
(špatný) 

worse  [wɜ:rs] 
(horší) 

the worst  [wɜ:rst] 
(nejhorší) 

   far 
(vzdálený) 

further  [fɜ:rðər] 
(vzdálenější) 

the furthest  [fɜ:rðist] 
(nejvzdálenější) 

 
- výslovnost koncovek => –er [ər]       –est [ist] 

- když je něco nej-, tak je to jedinečné => před 3. stupněm přídavného jména je vždy určitý člen THE 

- dvě věci srovnáváme pomocí druhého stupně přídavných jmen a předložky THAN (než) 

- e.g.: A mouse is smaller than an elephant. (Myš je menší než slon.) 

 French is more difficult than English. (Francouzština je těžší než angličtina.) 

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

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


