
Anglický jazyk 6. ročník 4. 5.  –  7. 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 s druhým stupněm přídavných jmen. (59/5)   

 Děkuji všem, kteří mi zaslali i dobrovolný úkol (59/9).  
 

UNIT 5 THE WORLD 

 

 Zkuste si „jakopísemku“ na slovíčka z části C Record breakers: 
1. cheetah 

2. klíč, nápověda 

3. zlato 

4. železo  

5. lead 

6. lev 

7. kov 

8. ostrich 

9. rekord 

10. sportovec 

 

Měli jste maximálně 2 chyby? Pokud to bylo horší, ke slovní zásobě části C se prosím  

ještě vraťte.  

 

 Doplnění ke druhému stupni přídavných jmen. Zapište si do sešitu: 
Srovnáváme pomocí THAN (=NEŽ).  

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

 

 Do sešitu si zapište: 5C Record breakers. 

 Poslechněte si kvíz na s. 60. 
https://elt.oup.com/student/project/level2/unit5/audio?cc=cz&selLanguage=cs 

Do sešitu si zapište čisla 1 – 10 a doplňte k nim písmenko pro – podle vás – správnou 

odpověď. 

 Poslouchejte znovu a zkontrolujte si správnost svých odpovědí.  

 Asi jste si všimli, že každá otázka řešila nějaký rekord (nejdelší řeka, nejchladnější 

místo na světě, nejrychlejší zvíře apod.), což není vlastně nic jiného než třetí stupeň 

přídavného jména. Vraťte se k těm otázkám a všímejte si, jak se ten třetí stupeň 

v angličtině tvoří. 

 Do sešitu si zapište: Stupňování přídavných jmen 

              Tvoření třetího stupně = superlatives. 

 Podívejte se na obrázky budov u cvičení 61/2a. 

 Opište si do sešitu toto: 

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) 
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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 

 

 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. Ta nás čekají příště, tak těmi se teď netrapte. ) 

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

ge=cs 

 

 Do sešitu opište následující přídavná jména -  big, easy, beautiful, fat, tall, old, windy - 
a doplňte k nim druhý a třetí stupeň. (Nezapomínejte si vytleskávat počet slabik.) 

Foto/sken tohoto cvičení prosím zaslat na můj mail do 7. května. 

 

 Dobrovolný úkol k zaslání na můj mail 
do 7. května: 61/6a, b 

 

 

 

  

 

See you soon.  

 

 

 

 

This is the fastest animal in 

the world. 
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