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Děkuji za vyplnění kvízů a testů na Googlu! A prosím ty, kteří nestihli, 

aby se podívali alespoň na slovíčka z 20.5. a 21.5.. 

Většinou když zkontroluji odevzdané práce, pošlu hned i hodnocení bodové a následně 

zapisuji do bakalářů známku.  

Pojďme se nyní podívat na stupňování dlouhých přídavných jmen.  

V učebnici jsou  na straně 58 – pošlu poslech na GC.  

1. Opět bude nutné si napsat a naučit se slovíčka z lekce 

(prac.sešit strana 79 5D Valentine´s Day. Kvíz bude na GC od 

středy 27.5.) 

 

U dlouhých přídavných jmen půjde o stupňování opisem. Jak tento opis vypadá?  

Jednoduše: před dlouhé přídavné jméno dáme u komparativu more a u superlativu 

the most. Vidíte, že určitý člen v superlativu je stejný u krátkých i dlouhých přídavných 

jmen. Jen nepřidávám koncovku, protože u dlouhého přídavného jména bych získala 

ještě delší slovo a to už by byl spíš jazykolam.  

 

2. Z pracovního sešitu si přepište ze strany 73 část 5.4 – druhý a 

třetí stupeň dlouhých přídavných jmen (pozor, pokračuje i na 

straně 74! – důležité je to pravidlo s –y!) 

 

Dlouhá přídavná jména jsou například:  

Beautiful, gorgeous, miserable, expensive, intelligent, important, amazing, 

difficult, famous,  

V této lekci se máme podívat i na přirovnání. Např. Studený jako led, zelený jako 

tráva. Angličani používají fráze: as…..as …… v první vynechávce máte přídavné 

jméno a v druhé podstatné jméno, ke kterému danou vlastnost přiřazujeme.  
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3. Ze strany 59 v učebnici si máme ve cvičení 5a doplnit právě tato 

přirovnání.  

Zkuste nejdřív sami, pak se teprve podívejte na správné řešení, které je na třetí straně 

tohoto souboru.  

 

4. Pracovní sešit strana 52 cv. 1,2,3 budou na Google Classroom od středy 

27.5. Doplňte buď na papíře a pošlete jako fotku, nebo vyplňte na GC a 

odevzdejte.  

5. Pracovní sešit strana 53 – doplň přirovnání. Toto cvičení neposílejte, 

pošlu vám ke kontrole správné řešení na Google Classroom v týdnu od 

1.6. 
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Učebnice strana 59- přirovnání:  

As light as a feather – lehký jako pírko 

As heavy as lead – těžký jako olovo 

As cool as cucumber – chladný jako okurka 

As cold as ice – studený jako led 

As good as gold – dobrý jako zlato- doslovné (spíš význam: hodný jako andílek) 

As dry as a bone – suchý jako kost 

As blue as the sky – modrý jako obloha 

As green as grass – zelený jako tráva 

As black as coal – černý jako uhlí 

As white as snow – bílý jako sníh 

As brave as a lion – statečný jako lev 

 

Navíc:  

As red as beetroot – červený jako řepa 

As proud as a peacock  - pyšný jako páv 

 


