
3_Anglický jazyk_8A_Porovnávání 

 

Milí osmáci, 

Řada z vás se již přihlásila do aplikace Quizlet, která umožňuje procvičování slovíček psanou formou, 

poslechem, výběrem správné možnosti atd. Více viz minulý týden (týden č.2), kde jste měli i návod, jak 

s touto aplikací pracovat.  Jen opakuji, abyste si zažádali o připojení do třídy Class 8A Nivnice. Toto je 

odkaz, který by vám mohl pomoci. Pro ty, kteří přihlášení ještě nezvládli: 

https://quizlet.com/join/G7gSZDjfC 

Join the class !!! 

Připomínám přihlašování se skutečným jménem a příjmením! V době, kdy toto píšu, ještě chybí tři z vás se 

přihlásit. (středa) Už máme ale třetí týden tohoto způsobu výuky. Zkuste zabojovat. 

 

Chválím ty, kteří pilně procvičují. Myslím si, že je tam tolik různých způsobů, že než se doklikáte k testu, 

příp. hrám, budete slovíčka zcela ovládat. A to by bylo super. 😊 

Procvičujte do té doby, než máte progress 100%, je tam vždy několik variant, cvičení se mění, nějaká 

slovíčka jsou stejná, jiná se přidávají. %, kolik máte splněno, vidíte pod názvy jednotlivých cvičení. 

 

Trochu shrnutí, co již máte mít v Quizletu hotovo: 

Sady: Project 2/ 5B 

 Project 2/Unit 5 Opposites 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úkoly na následující týden (29. 3.- 3. 4.): 

1) Zapište si do slovníčků nová slůvka z pr.seš. str. 78/Unit 5 C+D a procvičujte v Quizletu. 

 

2) Se slovíčky má souvislost i cv. 1, 2, 3 v pr. sešitě na str. 46. Doplňte, co chybí. 

 

3) V rámci opakování si do cvičných sešitů udělejte cvičení z uč. str. 59/5. Použijte opět tabulku a u 

všech přídavných jmen vytvořte 2. i 3. stupeň. 

 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

   

 

https://quizlet.com/join/G7gSZDjfC


 

4) Minulý týden jsme procvičovali stupňování přídavných jmen. Dneska se podíváme na porovnání 

přídavných jmen mezi sebou. 

Zapište si do gramatiky: 

 

Porovnávání 
To můžeme udělat na třech úrovních: 

 

a) Na stejné úrovni (někdo je stejně vysoký, hubený, starý,..) jako někdo jiný – používáme 1. stupeň 

stupňování příd. jmen 

                                               as tall as 

   as slim as 

   as old as     

 

 

 

 

 

b) Na různé úrovni mezi dvěma (někdo je vyšší, hubenější, starší,..) než někdo jiný – používáme    

2. stupeň stupňování příd. jmen (comparative) 

 

 

 

  Taller than 

 Slimmer than 

 Older/elder than  

 

 

 

POZOR! Than /ðæn/ = než (při srovnávání) 

           Then /ðen/ = pak, potom 

 

c) Na různé úrovni min. mezi třemi a více (někdo je nejvyšší, nejhubenější, nejstarší,.. ze všech) – 

používáme 3. stupeň stupňování příd. jmen (superlative) 

   

         

 

 

 

 

                                                                                                                          The tallest  

   the slimmest  

the eldest/the oldest 

Při srovnávání na různé úrovni se můžeme na srovnání dívat ze dvou pohledů – někde je vyšší nebo menší, 

hubenější nebo tlustší, starší nebo mladší,… Obdobně to funguje ve 3. stupni. Musíme dávat pozor, koho 

s kým srovnáváme. 



Pro víceslabičná přídavná jména používáme: 

Much more the most     př. (much) interesting more interesting the most interesting 

    (Hodně) zajímavý zajímavější  nejzajímavější 

Little less the least (little) interesting less interesting the least interesting 

    (Málo) zajímavý méně zajímavý nejméně zajímavý 

 

5) Poslechněte si shrnutí gramatiky o srovnávání https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo  

 

6) Dobrovolná videa k poslechu: 

https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8 – znalostní kvíz 

https://www.youtube.com/watch?v=Xr4dauk0iKw – rap song 

https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A - joke 

 

Have a nice day! HS 

 

 

Solution (řešení): 

 

Ad 2) 

PS 46/1: 2 – cold 3 – windy 4 – cloudy 5 – snowing 6 – hot 

  7 – raining 8 – sunny 

 

PS 46/2: 1 – north 2 – west 3 – east 4 – south 

 

PS 46/3: 1 – clouds 2→July 3 – north 4 – June 5 – spring 

  6 – dry  2     January 

 

Ad 3) 

Uč. str. 59/5 

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň 

Cold colder The coldest 

Big bigger The biggest 

Difficult More difficult The most difficult 

Large larger The largest 

Deep deeper The deepest 

Flat Flatter The flattest 

Heavy heavier The heaviest 

Hilly hillier The hilliest 

Wide wider The widest 

Windy windier The windiest 

Red redder The reddest 

Famous More famous The most famous 

Short shorter The shortest 

Old Older/ elder The oldest/ the eldest 

Hot hotter The hottest 

High higher The highest 

White whiter The whitest 

cloudy cloudier The cloudiest 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jEKV5TBeLfo
https://www.youtube.com/watch?v=E71eT-xDch8
https://www.youtube.com/watch?v=Xr4dauk0iKw
https://www.youtube.com/watch?v=2fQb7_KUs3A

