
Šesťáci,  

na úvod se podívejte povinně na video jak se Američan učí česky. Jde mu to dost dobře. A jak 
to budete sledovat, naučíte se vlastně i vy dost angličtiny:)  

https://www.youtube.com/watch?
v=h1BBvJuCgmQ&list=PLON673hhqNEzn3pNTznwxGf_6RSzcNcug 

Minulý týden jsme začali stupňování přídavných jmen, dělali jsme 2. stupeň Comparatives 
neboli porovnání dvou věcí nebo situací 

Tento týden se naučíme Superlatives, což je třetí stupeň přídavných jmen  
(např. 1.st - silný, 2.st=comparativ - silnější a 3.st=superlativ - nejsilnější)  

 

1. Základní tvar – např. velký, chytrý, dobrý 
2. Komparativ – porovnáváme mezi sebou dvě věci – větší, chytřejší, lepší 
3. Superlativ – vybíráme z více věcí tu ‘nej’ – největší, nejchytřejší, nejlepší 

Superlativ - 3.st přídavných jmen - je něco nej! vybíráme z věcí to nej!  
takže ještě jednou “chytrý = smart” 2.stupeň “chytřejší - smarter”,  
3.st “nejchytřejší - the smartest”  

Platí u toho stejné pravidlo jako jsme brali minulý týden s “comparativ - 2.st. přídavných 
jmen.  
U krátkých přídávných (zpravidla jednoslabičných) jmen přidáme koncovku -est- 

U dlouhých přídavných jmen (zpravidla dvou a více slabičných) přidáme slovo -most- 
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Příklady!!! Koukněte na to  

Začněte tím, že v učebnici na straně 61 vlevo nahoře podíváte ještě jednou na příklad!  

Do sešitu se přepiště tabulku 61/C a vystupňujte přídavná jména podle vzoru! Pozor některá 
jsou dlouhá, takže budete muset použí “more” pro 2.stupeň a “most” pro 3.stupeň 

Na stránce 60/1a v učebnici udělejte Record breakers,což je vlastně kvíz na zeměpisná “nej”, 
takže si všimněte použití superlatives ve větách!  
poslechněte online a odpovězte do sešitu na otázky.  

Když kliknete na poslech 60/1c, dozvíte se správné odpovědi. Zkontrolujte si to!  

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Další procvičení Superlatives zde!  

https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/
Comparatives_and_superlatives/Comparatives_and_Superlatives_xs22491nr 

V pracovním sešitu očekávám, že budete mít celou dvoustranu 48-49 hotovou (kromě poslechu 
6ab)  

Některá cvičení jsou podle mě celkem těžká, pokud si nejste jistý, pošlete mi to!!! a já vám 
to zkontroluji a poradím (lisal@lobkovicovo.cz)  

Mějte se hezky!  
Kryštof Lísal 
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