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Neustále jsme u stupňování přídavných jmen. Zopakujeme třetí stupeň 

krátkých a přidáme nepravidelná přídavná jména – dobrý, špatný. 

Práce je poměrně dost, proto dávám termín až do pondělí 25.5. Rozplánujte si 

práci tak, ať ji v klidu a pohodě zvládnete. Dotazy mi pište na mail.  

 

1. Než se pustíme do kvízu v učebnici, bude nutné si napsat a naučit se slovíčka 

lekce 5B Record breakers (malý testík – kvíz bude i na GC, pracujte jen tam). 

Platí, že píšete neznámá slovíčka, ale umět musíte všechna! (pracovní sešit 

strana 79, 5B Record Breakers) 

 

2. A teď už hurá na krátký vědomostní kvíz. Je na straně 54 v učebnici a i 

když si ho dokážete přečíst sami, tak kvůli výslovnosti a nové gramatice pošlu 

poslech v mp3 na Google Classroom. V každé otázce narazíte na třetí stupeň 

(superlativum) přídavných jmen krátkých. Zkuste si na papír nebo i do sešitu 

odpovědět na všechny otázky bez toho, abyste hledali odpovědi na Googlu 

nebo u spolužáků. Výsledky mi neposílejte.  

Jak se pak dozvíte správné odpovědi? Na Google Classroom vám dám stejný 

kvíz. Na GC následně přidám i druhý poslech ke kvízu, kde se dozvíte správné 

odpovědi.  

 

3. U superlativ krátkých přídavných jmen už z minula víme, že se používá 

koncovka –est a před přídavným jménem určitý člen.  

Vyzkoušíme si na cvičení 5a, strana 55 v učebnici– bude na Google Classroom, 

ale kdo by chtěl, může napsat do sešitu/na papír/Wordu a poslat jako přílohu na 

mail.  

Zadání 55/5a:        Máte pomocí nápověď vytvořit věty o:  

V č.1: nejstarší osobě ve vaší třídě.  

V č. 2: nejmladší osobě ve vaší třídě.  

V č. 3: nejvyšší osobě ve vaší rodině.  



Práce pro 6. A od 18.- 25.05. 2020 Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

2 
 

V č. 4: největší místnosti ve vašem bytě/domě. ….atd.  

Přídavné jméno, které máte vystupňovat, je hned na začátku nabídky. Ale vy víte, že 

v oznamovací větě musí být první podmět, tedy jméno osoby, nebo místnosti (nebo 

města, hory, řeky, školního předmětu, obchodu, budovy, věci.  

Podívejte se na příklad:  

1. Old/person/our class 

Maria is the oldest person in our class.  

Podmět + is + the +3.stupeň př.jm.+ druhé slovo z nabídky + in + třetí slovo z nabídky. 

Toto je jakýsi „vzoreček“ věty, do kterého budete dosazovat slova z dalších vět.  

 

4. Ať toho zapisování není málo, tak do sešitu si ještě zapíšete nadpis:  

Stupňování nepravidelných přídavných jmen good a bad 

Nepravidelná přídavná jména jsou: (nutné naučit se nazpaměť)-neposílej 

Good dobrý   - better (lepší)  - the best (nejlepší) 

Bad špatný – worse (horší) - the worst (nejhorší) 

 

 

5. Opět je třeba si zapsat a naučit i slovíčka z lekce 5C (Pracovní 

sešit strana 79, Mickey, Millie and Mut.) Malý test na tuto slovní 

zásobu se otevře 21.5. na Google Classroom.  

 

6. K tématu nepravidelných přídavných jmen máme komiks na straně 

56 v učebnici. K němu vám pošlu poslech také na GC. Prosím, 

přečtěte a poslechněte si jej.  

 


