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Vítám vás v dalším úkolovém týdnu . Některé musím moc pochválit – jste rychlí a snažíte se splnit zadané 

úkoly brzy. Někteří na to moc nespěchají – ale pozor, budete toho pak mít moc. Je hezké, jak jste se 

zapojili do práce na Teams – doufám, že to vydrží. Budu se snažit dávat úkoly na procvičení učiva tak, aby 

vám to pomohlo a zjistili jste, co už hezky umíte 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují, ale je vás zatím málo. Neváhejte, opravdu vám to 

pomůže s učením slovíček, budete se v nich lépe orientovat, lépe si je zapamatujete. Také si tam procvičíte 

výslovnost. Víte, že bez znalosti slovíček to nejde. Proto posílám ještě jednou link: 

https://quizlet.com/join/NPsmaKJUC 

 
Vložíte do prohlížeče a přihlásíte se do třídy 8. B Nivnice. Pozor, hlásíte se pod svým jménem, ne přezdívky. 

 

A co nás bude čekat tento týden? Doufám, že už všichni umí stupňovat krátká přídavná jména a některá 

dvouslabičná (končící na „-ow, -er, -ly, -y), samozřejmě znáte i ta nepravidelná (stále si je opakujte). Víte, 

kdy zdvojujeme, měkčíme a přidáme pouze „r, -st“ – nahlédněte do gramatiky, kde máte zápis a zopakujte 

si.  

1. Dnes si doděláme dlouhá přídavná jména. Je to strašně jednoduché – zapamatujete si dvě slova, 

která dobře znáte. Opište si do gramatiky – VIZ NÍŽE - (popř. vytiskněte a nalepte). Potom 

vystupňujte do cvičného sešitu: 

beautiful, crowded, difficult, favourite, brilliant, traditional, typical, special, important, different 

(napište si je včetně českého překladu, ať je znáte, co to je) 

2. Protože se blíží Velikonoce, zopakujete si slovní zásobu – uděláte si v gramatice hezkou velikonoční 

stránku – nadpis EASTER -  nakreslíte nebo nalepíte obrázek, popíšete co tam je vidět – snažte se 

využít vše, co se týká Velikonoc, popř. jara. Pro inspiraci si půjdete i na YouTube: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3UKd6LQKng – Easter story 

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

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

https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY 
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Další inspiraci můžete najít v časopise – je vložený v Teams – výukové materiály – na str. 18, 19 

máte velikonoční ladění, slovní zásobu. Samozřejmě si tam čtete a děláte další věcičky  

 

3. Stále si opakujete slovní zásobu 5 A, B a začínáte procvičovat 5C Record breakers. Vypište si je do 

slovníčku a procvičujte v quizletu – ten vám opravdu pomůže 

Zápis: 

STUPŇOVÁNÍ OSTATNÍCH PŘÍDAVNÝCH JMEN 

Delší přídavná jména stupňujeme opisem pomocí:  MORE + základní tvar přídavného jména – 2. stupeň 

       MOST  + základní tvar přídavného jména – 3. stupeň 

Ve 3. stupni opět nezapomeneme před MOST dát určitý člen THE. Nepřidáváme koncovky!!! 

  1 stupeň  2. stupeň (comparative)   3. stupeň (superlative)   

expensive  more expensive   the most expensive 

interesting  more interesting   the most interesting 

careful   more careful    the most careful 

 

Některá dvouslabičná přídavná jména můžeme stupňovat obojím způsobem – pomocí koncovek i opisem: 

  clever  cleverer  / more clever  the cleverest   / the most clever 

  narrow narrower / more narrow  the narrowest / the most narrow 

  quiet  quieter    / more quiet  the quietest     / the most quiet 

stejně tak stupid, shallow, pleasant – řídíte se tím, co vám jde lépe vyslovit 

 

ŘEŠENÍ: 

beautiful  more beautiful  the most beautiful  krásný, krásnější, nejkrásnější 

crowded more crowded   the most crowded  přelidněný 

difficult more difficult   the most difficult  obtížný 

favourite more favourite  the most favourite  oblíbený 

brilliant more brilliant   the most brilliant  skvělý 

traditional more traditional  the most traditional  tradiční 

typical  more typical   the most typical   typický 

special  more special   the most special  zvláštní 

important more important  the most important  důležitý 

different more different   the most different  odlišný 

 


