
Drahá šestko, 

dneska si probereme další dva gramatické jevy, nebojte není toho moc a je to jednoduché si to 
zapamatovat. Minulé dva týdny jste se naučili podle pravidel vystupňovat přídavná jména (např. 
tall, taller, the tallest). Jak už to tak bývá, každé pravidlo má svoje vyjímky a tím jsou 
nepravidelnná přídavná jména. Naučíme se tento týden vystupňovat  
“good = dobrý” a “bad = špatný”  
Stupňuje se to takto: 

better = lepší , the best = nejlepší , worse = horší, the worst = nejhorší

Určitě jste někdy slyšeli v televizi výrazy jako  
“the best actor of this year - nejlepší herec tohoto roku” 
“ the worst movie ever” - nejhorší film všech dob” a tak podobně

Na procvičení nepravidelných přídavných jmen si přečtěte si a poslechněte jak Mikey and 
Millie go camping na straně 62
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs

Odpovězte do sešitu na otáky 1-5 v cvičení 62/1a

Na základě komiksu si přepište tabulku 63/2a do sešitu a vypracujte 63/2c 
Udělejte také 63/3 - úkolem je seřadit jednotlivé tábořiště od nejlepšího po nejhorší na základě 
tvrzení pod obrázkami.  
Stačí mi když si zkusíte udělat ústně 63/4. Z každého tématu řekněte co je podle vás nejlepší a co 
nejhorší (např. Nejlepší sport je lezení,. Nejhorší sport jsou šachy)

Gramatika 2 - as…as
“as …. as” používáme při porovnávání a znamená to  “tak…..jako” , takže příklad z komiksu o 
Mutovi “It is not as good as Buttercup Farm - Není to tak dobré jako Buttercup farma”  
Nebo “…as heavy as lead - tak těžký jako olovo”  
Zkuste udělat cvičení 63/5a,b,c  
u “b” musíte vždy najít správný výraz “co se říká” a  co dává to smysl. Například i v češtině 

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


bychom řekli “Jsi tak rychlý jako blesk”  
Kontrola jestli to máte správně zde! 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs

V pracovním sešitu na to navazuje strana 50-51. Udělejte cvičení 1,2,4 a 5! 

Bonus úkol - dobrovolný
Comparism - british council
Zkuste si poslech na stupňování přídavných na stránkách british council. Udělejte nejdříve 
přípravné cvičení, pak zkoukněte video a následně udělejte cvičení podtím. Na video se 
podívejte určitě dvakrát, není lehké na porozumění. 
https://learnenglishteens.britishcouncil.org/study-break/video-zone/what-tallest-statue-world

Mějte se hezky

Kryštof Lísal 
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