
Drazí šesťáci, 


v páté lekci začínáme novou gramatiku a to stupňování přídavných jmen, v angličtině se spíše 
říká Comparatives. Porovnáváte vždy dvě věci, situace nebo osoby a vyjáříte vztah mezi nimi. 

V češtině to používáme také samozřejmě, je to např. “Klára má hezčí kabát než Monika”, 
“Tomáš je starší než Honza” atd….  

Otevřete si učebnici n straně 59 a podívejte se na čtyři obrázky v horní části. Přečtěte si 
slovíčka pod obrázky. Vidíte, že když má slečna delší šálu “long - dlouhý” se nám změnilo na 
“longer - delší”.  
To samé v dalším příkladu cold se nám změnilo na colder


Z toho nám vyplývá PRVNÍ PRAVIDLO , že při druhém stupni přídavných jmen (to je “větší, 
kratší, starší, širší atd)  když je to přídávné jméno krátké!!!!, to znamená jednoslabičné ( big, 
short, old, wide) přidáváme koncovku  “- er -“ (bigger, shorter, warmer, wider)  


DRUHÉ PRAVIDLO  když je přídávné dlouhé, rozuměj dvě a více slabiky (difficult, beautiful, 
expensive …) tak uděláme druhý stupeň pomocí slova “more - více” , takže například z 
difficult (obtížný) se stane “more difficult - obtížnější = více obtížný”  

Podívejte se na tohle video, snad vám pomůže tomu lépe porozumět. 

https://www.youtube.com/watch?v=lDmjvFOdxvY


Tak jdeme to procvičit v učebnici! - cvičení 58/3ab - Poslechněte, přečtěte a udělejte “b” do 
sešitu písemně (Píšete jestli dané tvrzení platí pro sever nebo jih Anglie. 

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


Procvičte online zde - COMPARATIVES 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs

DIALOG - EXERCISE ONE

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


Další procvičení přídavných jmen - hledáte protiklad (tentokrát nestupňujete)

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/vocabulary/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs


Gramatická vsuvka 
Možná jste si už všimli, ale u krátkých přídavných jmen, které mají poslední tři písmena 
“souhlásku, samohláska, souhláska”, tak se zdvojí poslední samohláska. Stejně jsme to dělali u 
vytváření minulého času pravidelných sloves. Takže u přídavných jmen to je např. “big - 
bigger”, “hot - hotter” atd.  
 
Poslední úkoly na tento týden, dřeme jak divý!  
Do sešitu si zpracujte přídavná jména z rámečku 59/5, napište je jak v prvním tak i druhém 
stupni. (příklad “cheap - cheaper”)


Z pracáku udělejte cvičení 3,5,6 na straně 46,47.  

DŮLEŽITÉ - STRANU 47 V PRACOVNÍM SEŠITU MI POŠLETE KE KONTROLE NA MAIL. 
DOSTANETE ZA TO ZNÁMKU - lisal@lobkovicovo.cz 
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