
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  

 

1.) Cardinal points: 

V minulém zadání sis měl/a zapsat zápis týkající se světových stran. Nyní si světové strany trochu 

procvičíš. 

Prohlédni si následující mapu UK. Jsou na ní zobrazená nějaká žlutá místa. Přečti si otázky a zkus 

doplnit, na které světové straně se tato místa nacházejí. První otázku uvádím jako příklad: 

1. Where is the North Sea? 

        It’s in the northeast of the UK.  

2. Where is France? 

3. Where is Northern Ireland? 

4. Where is the Dee River? 

5. Where is France? 

6. Where is Scottish Highlands?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.) Školní sešit – zápis: 

COMPARISON OF ADJECTIVES (= STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN) 
- podobně jako v češtině, i v angličtině lze většinu přídavných jmen tzv. stupňovat.  

Rozlišujeme tři stupně přídavných jmen: 

1. Základní tvar – např. velký, chytrý, dobrý 

2. Komparativ (= comparative) – porovnáváme mezi sebou dvě věci – větší, chytřejší, lepší 

3. Superlativ (= superlative) – vybíráme z více věcí tu ‘nej’ – největší, nejchytřejší, nejlepší 

 

A) COMPARATIVE (2. STUPEŇ) 
- druhý stupeň přídavných jmen používáme pro porovnání dvou věcí nebo osob  

(např. Jack je menší než Tom. → Jack is smaller than Tom.) 

- pro porovnání používáme výraz THAN = NEŽ  

Canada is bigger than the Czech Republic.  

- druhý stupeň přídavných jmen se tvoří dvěma způsoby: 

1. jednoslabičná přídavná jména vytvoříme přidáním koncovky -ER: 

small → smaller (malý – menší)          

warm → warmer (teplý – teplejší)       

tall → taller (vysoký – vyšší)  

FRANCE 

LONDON 

SCOTTISH HIGHLANDS 

NORTHERN IRELAND 

NORTH SEA 

THE DEE RIVER 



2. u dvou a více slabičných přídavných jmen použijeme výraz MORE  

interesting → more interesting 

beautiful → more beautiful 

 

Pravidla: 

a) U přídavných jmen, která končí na -E už přidáme pouze -R (nice → nicer). 

b) U přídavných jmen, která končí krátkou samohláskou a jednou souhláskou, zdvojíme koncovou 

souhlásku a přidáme -ER (big → bigger, hot → hotter). 

c) U přídavných jmen, která končí na -Y, změkčíme na -I a přidáme koncovku -ER  

(easy → easier, dirty → dirtier). 

d) Některé tvary přídavných jmen jsou nepravidelné – ty se musíme naučit:  

good → better             bad → worse           far → further  
 

3.) Školní sešit: 

Přečti si přídavná jména v tabulce. Do školního sešitu napiš jejich 2. stupeň. 

 

 

 
 

První přídavné jméno uvádím jako příklad: 

1. Cheap – cheaper  

 

4.) Pracovní sešit str. 47: 

cv. 6 – prohlédni si obrázky a slova přes lomítko. Z těchto slov pak vytvoř věty, které budou obrázky 

porovnávat.  

 

5.) Školní sešit: 

Představ si tato místa – The Czech Republic and Antarctica. Zkus, do školního sešitu, pomocí slov 

v tabulce tato dvě místa porovnat. První slovo uvádím jako příklad pod tabulkou. 

  

 

 

1. The Czech Republic is warmer than Antarctica.  

 

 

cheap     big      beautiful      deep      fat       heavy      hilly      wide      red      

old       famous      windy      short       hot      high        white      cloudy  

warm          sunny         big         small          cold          beautiful          


