
Anglický jazyk 6. ročník 11. 5.  –  15. 5.  

 

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 si poradili se stupňováním zadaných přídavných jmen.   

 Děkuji všem, kteří mi zaslali i dobrovolný úkol (61/6).  

 

UNIT 5 THE WORLD 

 

 Naučte se slovíčka z poslední části této lekce – D Mickey and Millie go camping 

(Culture už ne). 

 Procvičte si pak tato slovíčka v křížovce ve cvičení 50/2 (workbook). (Křížovku mi 

neposílejte, ale budete-li potřebovat pomoc, určitě mi napište. Vyluštíme ji společnými 

silami. ) 

 Pak si prosím znovu přečtěte následující (Už nic znovu nezapisujete.), abyste si to 

pořádně připomněli:  

Doplnění ke druhému stupni přídavných jmen.  

Srovnáváme pomocí THAN (=NEŽ).  

On je vyšší než jeho dědeček. He is taller THAN his grandpa. 

 

Stupňování přídavných jmen 

         Tvoření třetího stupně = superlatives 

Třetí stupeň přídavných jmen jednoslabičných a dvojslabičných končících na -y 

tvoříme použitím the a přidáním zakončení -est k základnímu tvaru.  

Long – longer – the longest 

Nice – nicer – the nicest (přidávám pouze –st) 

Wet – wetter – the wettest (zdvojení) 

Dry – drier – the driest (změkčení) 

 

Třetí stupeň přídavných jmen dvojslabičných nekončících na -y  a víceslabičných 

tvoříme takto: the most + základní tvar přídavného jména. 

Expensive – more expensive – the most expensive 

Famous – more famous – the most famous 

 

A ještě připomínám:  

 Chcete-li slyšet výklad, zkuste tato videa:  
https://www.youtube.com/watch?v=3MEY-lhfHSQ (Toto je taková rychlovka.) 

https://www.youtube.com/watch?v=w2eo0HduVXA. (Toto je už trošku náročnější. 
Aspoň se ale seznámíte s mým oblíbencem Broňou. Připomíná tam i nepravidelná přídavná 
jména.) 

 Procvičujte zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/grammar/exercise3?cc=cz&selLangua

ge=cs 

 

 Do sešitu si nadepište 5D Mickey and Millie go camping 
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 Poslechněte, přečtěte a přeložte si komiks na s. 62 

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

 

 Dobrovolný úkol k zaslání na můj mail do 15. 5. – odpovědi na otázky ve cvičení 62/1 

 

 Do sešitu si přepište tabulku ze cvičení 36/2. Je v ní nepravidelné stupňování 

přídavných jmen dobrý (good) a špatný (bad). Jsou to velmi frekventovaná přídavná 

jména, proto je třeba, abyste si toto stupňování důkladně zapamatovali. Tabulku 

doplníte s pomocí toho malého zeleného boxu nad tabulkou. Určitě to zvládnete bez 

mé pomoci. Kdybyste si nebyli jistí, klidně mi napište, já vám to zkontroluji, ale jinak 

mi tuto tabulku posílat nemusíte.  

 

 Povinný úkol k zaslání na můj mail do 15. 5. – foto/sken cvičení 49/5 (workbook). 

Doplníte vždy třetí tvar přídavného jména v závorce.  

 

 

 

  

 

See you soon.    
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