
7_anglický jazyk_8.B_Užití 3. stupně přídavných jmen   

Máme tady další týden (27. 4. – 1. 5.), který strávíme společně s přídavnými jmény. Některá používáme 

běžně, některá ve 2. stupni, když srovnáváme dvě věci – tady pomáhá THAN. Pokud potřebujeme vyjádřit, 

že je něco nej- mezi 3 a více věcmi, použijeme 3. stupeň. Tomu se budeme věnovat teď nejvíce. 

1. Abychom mohli pracovat s přídavnými jmény, musíme mít slovní zásobu – proto stále trénujete 

slovíčka 5 A,B,C,D. Máte je v Quizletu, kde už budou i slůvka Culture, která začnete studovat. 
 

2. Do gramatiky si opište učivo (popř. nalepte), které jsme spolu dělali na hodině – všechny sešity se 

splněnými zápisy, slovíčky, úkoly budou v květnu předloženy ke kontrole, proto buďte důslední, ať 

vám nic nechybí. 

 

UŽITÍ TŘETÍHO STUPNĚ PŘÍDAVNÝCH JMEN: 

 Může stát samostatně, když je jasné, k čemu se vztahuje  

There are 20 students in the class. Emma is the smartest.  

 

 Popíšu, že je něco nej- v nějaké skupině (3 a více) – použiju předložku IN 

Andrew is the best boy IN the world 

Sněžka is the highest mountain IN the Czech Republic. 

This is the tallest boy IN our class.. 

The shark is the most dangerous fish IN the ocean. 

 

 Předložka OF – když je něco nej- v nějakém čase (týden, rok, měsíc,..) 

Friday is the best day OF the week. 

January is the coldest month OF the year. 

 

 Často použijeme třetí stupeň ve spojení OF ALL  (ze všech) 

She is the most popular singer OF ALL. 

He got the best mark OF ALL in the exam.  

 

 Často také řekneme, že je jeden z nej…… 

ONE OF THE ……..-EST/MOST…….. + PLURAL NOUN 

  Oxford is one of the oldest universities in the world. 

  English is one of the easiest languages in the world. 

  July is one of the best months of the year.  



3. Učebnice str. 60 cv. 1 – poslechni si quiz (soubory UČ 28) a vyber správnou odpověď. Přečti si 

otázky i odpovědi několikrát nahlas a text si přelož. Trénujeme tady zeměpisné názvy. Pak si 

zkontroluj odpovědi, jestli jsi dobrý zeměpisec. Vypiš z otázek do cvičného sešitu přídavná jména 

ve 3. stupni – nezapomeň na člen THE. 

 

4. Do cvičného sešitu doplň tabulku str. 61, cv. 2c (tady opakuješ stupňování – 2. i 3. stupeň příd. 

jmen). 

 

5. Napiš odpovědi na kvízové otázky celou větou, tak jak máš napovězeno ve cv. 3 – do cvičného. 

 

6. Na str. 61 cv. 5  – doplň věty podle sebe a tyto buď pošleš mejlem, nebo úkol splníš v Teams v 

zadání. Ale splní ho všichni!!! 

 

7. V pátek si v klidu užiješ 1. máj (Svátek práce) – třeba zkoušej věci kolem sebe pojmenovat anglicky 

 

8. Můžeš mrknout na videa – upevníš si znalosti, nezapomeň poslat úkol, opakovat si slovíčka, 

minulé časy a stupňování – Quizlet. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA 

https://www.youtube.com/watch?v=3MEY-lhfHSQ 

https://www.youtube.com/watch?v=GlXjQi69piY 

 

Uslyšíme se v pondělí 4. 5. – kdyby měl někdo něco k řešení, nebojí se ozvat. Mějte se 

hezky. 

          YM 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

UČEBNICE: 

6O/1: 1a, 2a, 3b, 4a, 5c, 6b, 7b, 8a, 9b, 10b. 

 The longest, the highest, the largest, the hottest, the coldest, the smallest, the most crowded,  

              the fastest, the biggest, the heaviest 

61/2c: long, longer, the longest -  nice, nicer, the nicest  - wet, wetter, the wettest 

 big, bigger, the biggest - expensive, more expensive, the most expensive 

 dry, drier, the driest  - easy, easier, the easiest - flat, flatter, the flattest 

 beautiful, more beautiful, the most beautiful   -  tall, taller, the tallest 

 old, older, the oldest  -  windy, windier, the windiest 

61/3: 1. The Nile is the longest river in the world.   

2. Mount Everest is the highest mountain in the world. / The highest mountain in the world is ME. 

3. Asia is the largest continent in the world. / The largest continent in the world is Asia. 

https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA
https://www.youtube.com/watch?v=3MEY-lhfHSQ
https://www.youtube.com/watch?v=GlXjQi69piY


4. The hottest place in the world is in Africa. 

5. Antarctica is the coldest place in the world. / The coldest place in the world is in Antarctica. 

6. The Vatican City is the smallest country in the world. / The smallest country in the world is the VC 

7. Monaco is the most crowded country in the world. The most crowded country in the world is M. 

8. A cheetah is the fastest animal in the world. / The fastest animal in the world is a cheetah.  

9. Tokyo is the biggest city in the world. / The biggest city in the world is Tokyo. 

10. Gold is the heaviest metal of these metals. The heaviest of these metals is gold. 

 

 


