
Domácí škola 7. třída, 16.-20.3.2020

1. Naučit slovíčka 5A a 5B
2. Zápis do školního sešitu (viz níže)
3. Přečíst a prostudovat(viz níže)
4. Udělat do šk. sešitu přiložené cvičení, napište jen přídavná 
jména, neopisujte celé.(viz níže)

2. Zápis do školního sešitu

Stupňování přídavných jmen 

A/ Druhý stupeň přídavných jmen – comparatives:

1.) jedno- a dvouslabičná přídavná jména - přidáme koncovku -er

Př. vysoký - vyšší               tall – taller

Vytvoř 2. st.př.jm:   small - 
                                dark - 
                                slow - 

POZOR! Pokud je na konci příd. jména krátká samohláska a souhláska – souhláska se zdvojí
Př.    fat – fatter
Doplň 2. stupeň: big - 
                            slim - 

POZOR! Pokud končí př. jméno -y, změníme na -ie+r
Př.   heavy – heavier
Doplň 2. stupeň:    dry - 
                              dirty - 

POZOR! Pokud končí př. jméno -e, přidáme pouze -r
Př. Nice – nicer
Doplň 2. stupeň: large - 

2.) Dvoj- a více slabičná přídavná jména

Před přídavné jméno vložíme MORE.
Př. krásná – krásnější                            beatiful ( bjú-ti-fl) – more beatiful

Doplň 2. stupeň:  difficult - 
                             excellent - 



Compare znamená srovnávat, srovnáváme dvě věci, proto používáme slovo než – than.

Př. Je vyšší než Tom. - He is taller than Tom.

B/ Třetí stupeň přídavných jmen - superlatives:

1.) jedno- a dvouslabičná přídavná jména
- liší se pouze v koncovce, -er nahradíme -est
- před 3. stupněm příd. Jména vložíme člen THE

Př. vysoký - vyšší  - nejvyšší             tall – taller – the tallest

Vytvoř 3. st.př.jm:   small - 
                                dark - 
                                slow - 

POZOR! Pokud je na konci příd. jména krátká samohláska a souhláska – souhláska se zdvojí
Př.    fat – the fattest
Doplň 3. stupeň: big - 
                            slim - 

POZOR! Pokud končí př. jméno -y, změníme na -ie+st
Př.   heavy – the heaviest
Doplň 2. stupeň:    dry - 
                              dirty - 

POZOR! Pokud končí př. jméno -e, přidáme pouze -st
Př. Nice – the nicest
Doplň 2. stupeň: large - 

2.) Dvoj- a více slabičná přídavná jména (kromě příd. jmen končících na -y)

Před přídavné jméno vložíme MORE.
Př. krásná – krásnější                            beatiful ( bjú-ti-fl) – more beatiful

Doplň 2. stupeň:  difficult - 
                             excellent - 

3. Přečíst a prostudovat
a) v pracovním sešitě přečíst stranu 76 a 77, cvičení 5.1, 5.2, 5.3, 5.4 a 5.5 

b)https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen 
Na www.helpforenglish.cz stačí zadat stupňování přídavných jmen

https://www.helpforenglish.cz/article/2006090801-stupnovani-pridavnych-jmen
http://www.helpforenglish.cz/


4. Udělat do šk. sešitu přiložené cvičení, napište jen přídavná 
jména (neopisujte celé).
                        
Do každé věty doplňte příslušný tvar přídavného jména v závorce (komparativ, nebo superlativ).

1. He is much…………..(tall) than his brother.

2. Peter is 18. I think he's the  (old) boy in our class.

3. Which country is  (hot), Greece or Italy?

4. This book is  (interesting) than the one I read last week.

5. Jennifer is very pretty. I think she's the  (pretty) girl in the school.

6. I hate running. I think it's the  (bad) sport.

7. Their house is very big, much  (big) than ours.

8. Do you know the song ‚With or Without You‘? It's their  (famous) song.

9. I've just returned from Greece. It was the  (good) holiday in my life.

10. Our garden is very small. We'd like to have a  (large) one.                                                                              Zdroj: www.helpforenglish.cz
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