
Anglický jazyk 6. ročník 27. 4. – 30. 4.  

 

Milí žáci, milí rodiče, v případě jakýchkoli otázek či problémů mě můžete kontaktovat 

na mailu gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz nebo přes messenger.  

 

 Děkuji všem, kteří mi poslali řešení dobrovolného úkolu (46/2 WB).  

 

UNIT 5 THE WORLD 

 

 Znovu si důkladně přečtěte následující výklad ke tvoření druhého stupně přídavných 

jmen. Už nic znovu nezapisujete, jen si to připomeňte. 

 

Stupňování přídavných jmen 

     Tvoření druhého stupně = comparatives 

Mrkněte se na obrázky na s. 59/4a, zkuste sami vypozorovat, jak v angličtině řeknete delší 

nebo studenější. Pak si přepište tabulku (59/4b) a na ty volné řádky dopište toto: wetter, 

nicer, drier, more crowded. Pozorujte změny, ke kterým došlo oproti tomu základnímu 

tvaru. Změny jsou to stejné jako kdekoli jinde (např. lady – ladies, stop – stopped). Jen k tomu 

crowded si dopište ještě toto: U dvouslabičných (!pokud nekončí na y!) a víceslabičných 

přídavných jmen tvoříme 2. stupeň takto: more + základní tvar přídavného jména 

(more interesting – zajímavější, more difficult - obtížnější). A ještě dovysvětlení k těm 

dvojslabičným: heavy (končí na y) – heavier, ale např. famous – more famous. Tyto dva 

příklady si taky můžete zapsat. (A počet slabik si klidně vytleskávejte. Pomůže to. ) 

 Znovu si stupňování procvičte na tomto odkazu:  

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

cs  

 

 Do sešitu vypracujte cvičení 59/5. Vždy opište tvar prvního stupně a vedle doplňte 

tvar 2. stupně (=comparatives), např.: cheap – cheaper, big – bigger, difficult – more 

difficult. Zároveň si tam můžete barevně kroužkovat koncové -(e)r a more, případně i 

ty změny, ke kterým dojde: zdvojení (bigger), změkčení (hillier). Ať to lépe vidíte. A 

vytleskávejte si počet slabik, usnadní vám to práci. Dávejte pozor na ta dvojslabičná 

přídavná jména. Sken/foto tohoto cvičení mi posílejte na můj mail do 29. dubna. 

 

 Dobrovolný úkol  - cvičení 59/9 k zaslání na můj mail do 30. dubna. Na základě 

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

vyberete správné přídavné jméno ve tvaru druhého stupně. 

 

 Naučte se slovíčka z části C Record breakers. 

 

 Opakujte si slovíčka z části A i B. 

mailto:gabriela.sedlarova@zsnedvedice.cz
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise2?cc=cz&selLanguage=cs
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs


 
 

See you soon.  

 

 

 

 

 

 

 


