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Žádný dotaz na minulý materiál mi nedošel, asi je vše jasné. Takže 

jedeme na stupňování přídavných jmen krátkých:  

1. Jen pro zopakování: 

Basic form (základní tvar) – comparative (česky komparativ, 2. stupeň) – 

superlative (česky superlativ, 3. stupeň).  

 

Krátká přídavná jména jsou například:  

small, big, tall, hot, cold, dirty, easy, slow, nice, happy, thin, funny, dry, 

long, large, small, wet, thick, near, windy, sunny, cloudy, heavy, light….. 

(často jen jedna slabika, maximálně dvě) 

 

Zatím sice budeme pracovat jen s komparativem, ale do přehledu si 

uděláme i superlativ. V textu v učebnici na straně 52 jste měli tato 

přídavná jména (v pořadí, v jakém se v textu nachází): 

bigger, wetter, nicer, warmer, sunnier, friendlier, colder, smaller,  

z toho byste si jistě i sami dokázali vyvodit, jakým způsobem – 

pomocí čeho – vytvořím druhý stupeň přídavného jména: větší, 

mokřejší, hezčí, teplejší…. 

Ano, je to pomocí koncovky –er 

Pravopisné poznámky: (četli jste na str. 73 v pracovním sešitě)  

 U přídavných jmen, která končí na –e (nice, large) dodám jen –r, 

nezdvojuji koncovku e (změnilo by to výslovnost) 
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 U přídavných jmen, končících na –y, se děje změna na měkké 

–i a k ní se dodá koncovka -er. Např. sunny – sunnier, happy 

– happier, windy…. 

 A u krátkých jednoslabičných přídavných jmen, které končí 

na souhlásku po krátké samohlásce (a,e,i,o,u) 

zdvojujeme koncovou souhlásku a k ní připojujeme koncovku 

–er:  

Hot – hotter 

Big – bigger 

Fat - fatter 

 

Třetí stupeň přídavných jmen pak má stejná 

pravopisná pravidla, jen koncovka je – est a před přídavným jménem 

je určitý člen (the).  

 

POZOR NA NEPRAVIDELNÉ PŘÍDAVNÉ JMÉNO far (vzdálený)– zde se 

musíme naučit nazpaměť oba stupně, further (vzdálenější) – je tam sice 

koncovka -er, ale mění se celý kořen slova, třetí stupeň the furthest 

(nejvzdálenější).  

Nepravidelných přídavných jmen bude následně víc. Ale to si necháme na příště.  
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Nyní zkus doplnit tabulku – překresli do sešitu (můžeš vytisknout, 

nalepit a doplnit) s nadpisem: stupňování přídavných jmen krátkých.  

Přídavné jméno krátké 

základní tvar 
Komparativ 

2. stupeň 

Superlativ 

3. stupeň 

Warm 

teplý 

Warmer 

teplejší 

The warmest 

nejteplejší 

Nice 

hezký 

Nicer 

hezčí 

The nicest 

nejhezčí 

Big bigger The  

Easy easier the 

far  the 

Cold  the 

Tall  the 

Small  the 

hot  the 

 Pod tabulku si přepiš pravopisné poznámky (tři puntíky). 

Tento ani žádný jiný úkol mi neposílejte.  

TEĎ SE PUSTÍME DO PRACOVNÍHO SEŠITU. Trochu netradičně 

začneme cvičením 2, strana 47. Doplňte jen druhý stupeň přídavných 

jmen. Až po napsání se podívejte pod kontrolní tabulku a zkontroluj si 

správnost.  

A už je čas na cvičení 1/46. podívejte se na příklad v části 1. : máte 

zadána dvě přídavná jména – protiklady: long/short. Na obrázku máte dvě 

dívky. Janice a Simone. Janice má delší vlasy než Simone a Simone má 

kratší vlasy než Janice. Takže pod Janice napíšete, že má delší vlasy než 

(than) Simona a pod Simonu napíšete, že má kratší vlasy než Janice.  
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U dvojky pak máte dvojici hot-cold. A teploměry z New Yorku a z Miami. 

Je jasné, že v New Yorku je chladněji než v Miami a v Miami je tepleji než 

v New Yorku. A tak postupujete dál.  

Po skončení opět zkontrolujte správné odpovědi v tomto souboru dole. 

 

Poslední dvě cvičení jsou ze strany 47/3,4,.  

Cvičení 3: Máte přijít podle popisů na to, kdo je kdo (Who is who?) 

(opět si můžeš zkontrolovat odpovědi níže) 

Cvičení 4: doplň anglicky názvy světových stran 

 

Tabulka ke kontrole: 

Přídavné jméno krátké 

základní tvar 

Komparativ 

1. stupeň 

Superlativ 

3. stupeň 

Warm 

teplý 

Warmer 

teplejší 

The warmest 

nejteplejší 

Nice 

hezký 

Nicer 

hezčí 

The nicest 

nejhezčí 

Big 

Velký 

Bigger 

větší 

The biggest 

největší 

Easy 

Jednoduchý, lehký 

Easier 

jednodušší 

The easiest 

nejjednodušší 

Far 

Vzdálený 

Further 

vzdálenější 

The furthest 

nejvzdálenější 

Cold 

Studený 

Colder 

studenější 

The coldest 

nejstudenější 

Tall 

Vysoký 

Taller 

vyšší 

The tallest 

nejvyšší 

Small 

Malý 

Smaller 

menší 

The smallest 

nejmenší 
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Správné řešení cvičení 2/47 pracovní sešit:  

1. taller 

2. easier 

3. warmer 

4. faster 

5. friendlier 

6. redder 

7. nicer 

8. happier 

9. windier 

10. greater 

11. fatter 

12. poorer 

13. richer 

14. dirtier 

 

Správné řešení cvičení 1/46 pracovní sešit:  

2. New York is colder than Miami. Miami is hotter than New York. 

3. Rey is larger than Rover. Rover is smaller than Rex. 

4. Last week Saturday was wetter than Sunday. Sunday was drier than Saturday.  

5. Alan´s sandwich is thinner than Ben´s. Ben´s Sandwich is thicker than Alan´s.  

6. Birmingham is nearer than Manchester. Manchester is further than Birmingham.  

7. Last Wednesday was cloudier than Thursday. Thursday was sunnier than 

Wednesday.  

8. Mr. Brown s lighter than Mrs. Brown. Mrs Brown is heavier than Mr Brown.  

 

Správné řešení cvičení 3/47 pracovní sešit:  

Who is who? 1.Tracy, 2 Emily, 3. Diana, 4. Jenny, 5.Kate 


