
Anglický jazyk 

VI. B 

Plán domácí výuky od 8.6.-12.6.2020 

Řešení úkolů z minulého týdne: 

- učebnice str. 57, cv.5 a) 1 England 2 lake 3 mountains 4 forests 5 city 6 
river 7 islands 8 beaches 9 sea 

- 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. 

- pracovní sešit, str. 44, cv.1  - 1 Scottland 2 Northern Ireland 3 Wales 4 
England 

- pracovní sešit, str. 44, cv.2 - 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. 
 
Tento týden navážeme cvičeními v prac. sešitu na str. 45, cv. 4,5,6 -  
vypracujete. 
Dále nás čeká vysvětlování nové gramatiky a tou je stupňování 
přídavných jmen. V češtině tedy např.: malý, menší, nejmenší/ 
 velký, větší největší …apod. 
Následující zápis je dlouhý. Pokud máš možnost, vytiskni si a vlep do 
sešitu. Pokud ne, opiš si, alespoň si hodně zapamatuješ.☺ 
 
Stupňování přídavných jmen – 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. 
 
 

- učebnice str. 59, cv. 5 – zkuste si do sešitu vystupňovat přídavná jména ze cvičení  
- učebnice, str. 59, cv. 7 -  srovnej -  dvě roční období, dva druhy jídla, dva školní 

předměty, dva lidi, dva pokoje ve tvém domě/bytě 
 
V tomto týdnu je zápis nového učiva dlouhý, ale potěším vás, že už je poslední. 
V dalších týdnech budeme už jen procvičovat. 
Mějte se pěkně, přeji vám hodně zdaru při studiu. 
 
Mgr. Hana Šimperský 
simperska@9zszlin.cz 
 


