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Výsledky opakování slovní zásoby budou během dneška, nejpozději zítra na 

bakalářích. Děkuji za zaslání testů mailem, nebo přes Google Classroom. Pokud 

budu mít připomínky, napíši vám individuálně.  

 

Nyní se pustíme do nové gramatiky. Stupňování přídavných jmen.  

Ale pokusíme se nejdřív o jakýsi úvod. V učebnici vás totiž hodí do vody a 

musíte plavat. Zjistila jsem, že je na začátku užitečné mít následující 

obecné informace:  

1. První informace je, že se stupňují přídavná jména, což víte i 

z češtiny. Vysoký – vyšší – nejvyšší. To je jasné a jednoduché. Ale 

jak nazýváte jednotlivé stupně? V angličtině to bude: 

 Basic form (základní tvar) – comparative (česky komparativ) – superlative 

(česky superlativ).  

toto je nutné si zapamatovat, protože všude v zadáních, budete mít tato 

slova. Compare (anglicky porovnej, srovnej). 

2. V angličtině bude rozlišovat tři druhy přídavných jmen. Nejsou 

podle vzoru, jsou podle délky – aspoň první dva druhy. Čili přídavná 

jména  

a) Krátká (small, big, tall, hot, cold, dirty, easy, slow, nice, happy, 

thin, funny, dry…..) všimněte si, že nemají víc, jak dvě slabiky.  

b) Dlouhá (beautiful, excellent, dangerous, intelligent, expensive, 

….) všimněte si, že tato přídavná jména mají tři a více slabik. 

c) Nepravidelná (good, bad, far, little,…) 

3. Při porovnávání - komparaci dvou věcí používáme slovo než (něco 

je vyšší než, chladnější než, menší než) - than 

Už je vám asi jasné, že u každé skupiny půjde o jiný způsob stupňování. 

Proto ten sáhodlouhý úvod.  
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A nyní k úkolům na tento týden (jen do čtvrtku)  

1. Z předchozích bodů 1,2,3 si udělej do sešitu zápis. (co je tučné, je 

důležité). Nadpis: Stupňování přídavných jmen. 

2. Podívej se na: https://www.helpforenglish.cz/article/2006080103-stupnovani-

pridavnych-jmen-v-anglictine 

3. Přečti si v pracovním sešitě str. 73/část 5.1 Comparatives a část 

5.2 Superlatives.  

Nic mi nemusíte posílat. Jen pokud budete mít nějaké dotazy.  
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