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Vítejte v 2. týdnu vašeho pilného studia. Doufám, že úkoly máte hotové a jste připraveni na další várku 

- Stále si opakuj slovíčka 5A – My country – ZKUS SI CVIČNĚ TEST  

- Uč se slovíčka 5B – North and south – řádně si všímej výslovnosti v přepisu, můžeš si je najít a 

poslechnout i na Googlu   

- Přepiš si, popř. vytiskni a nalep do gramatiky „Stupňování přídavných jmen“  

- Až si pročteš učivo, pak si to vyzkoušej, jestli tomu rozumíš a stupňuj přídavná jména – písemně do sešitu, 

současně si to říkej nahlas, kvůli výslovnosti – nezapomeň ve 3. stupni vyslovovat koncovku jako „-ist“ 

Deep – grand – high – long – wide – cloudy – cold – cool – dry – fine – flat – friendly – hilly – hot – large – 

north – west – east – south – red – sunny – warm – wet – windy 

POKUSNÝ TEST NA SZ 5A 

Široký       údolí        

Tunel       Temže       

Moře       řeka        

Ani – ani      metr        

Hora       příšera       

Milion       pochodovat       

Dlouhý      jezero        

Kilometr      ostrov Wight       

Ostrov       kopec        

Vysoký      napůl cesty       

Moc veliký      les        

Hluboký      pobřeží       

Útes       velké město       

Hl. město      průplav       

Most       překrásný       

 

 



STUPŃOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN  

Přídavná jména jednoslabičná (řídíš se výslovností, ne písmem: wide – /waid/) a některá přídavná jména 

dvouslabičná (viz níže)stupňujeme stejně, a to: 

2. stupeň (comparative) – používáme pro porovnání dvou věcí nebo osob a tvoří se: 

  přídavné jméno + přípona „-er“  long + er = longer  dlouhý – delší 

3. stupeň (superlative) – používáme pro porovnání tří a více věcí nebo osob a tvoří se: 

     přídavné jméno + přípona „-est“ + vždycky u něho stojí člen určitý THE – (vyslovíš „-ist“) 

       long + est = the longest dlouhý – nejdelší 

Dvouslabičná přídavná jména  končící na –ow (narrow), -er (clever), -y (heavy), -ly (friendly) stupňujeme 

pomocí těchto koncovek také. Ostatní ne. Ta pomocí slov more, the most (bude příště) 

Výjimky:a) která končí na „-Y“ po souhlásce (známé pravidlo) – opět měkčí + přidají „-er“ 

easy – easier - the easiest  happy – happier – the happiest 

b) krátká přízvučná zdvojují souhlásku (opět známé pravidlo) a přidají „-er“ 

hot – hotter – the hottest  wet – wetter – the wettest 

c) končí-li přídavné jméno na „-e“ , přidá už pouze „-r“, „-st“ 

    large – larger – the largest  white – whiter – the whitest  

 

NEPRAVIDELNĚ SE STUPŇUJÍ – musíš se naučit 

Daleký: far  further  /fǝ:ϭǝ/  the furthest /ϭ fǝ:ϭist/ 

Dobrý: good  better   the best 

Špatný: bad  worse /wǝ:s/  the worst /ϭ wǝ:st/ 

Malý:  little  less   the least (ϭ li:st/ 

Mnohý: much, many more   the most 

Starý: old  elder   the eldest (použití pouze u lidí) 

 

Pomocí stejných koncovek se stupňují i příslovce 


