
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA 

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Zapiš si výslovnost sloves z tabulky do seznamu nepravidelných sloves v pracovním sešitě. Slovesa se 

nauč. Uč se, jak se píší i jak se vyslovují. Opakuj si slovesa již probraná.  

Dělat – DO DŮ DYD 

Dostat, získat – GET GET GOT 

Mluvit – SPEAK SPÍK SPOUK 

Rozumět – UNDERSTAND ANDRSTEND ANDRSTUD 

Vyhrát – WIN WIN WAN 

 

2.) Comparatives + školní sešit: 

Prohlédni si obrázek. Porovnej děti s použitím přídavných jmen z tabulky. Dohromady vytvoříš 6 vět.  

Nezapomeň na koncovku u přídavného jména (-ER). Pozor na víceslabičná přídavná jména (MORE).  

 

Zde uvádím jednu větu jako příklad: 

1. Tim is shorter than Tobby.  

 

 

 

 

 

3.) Školní sešit – zápis: 

COMPARISON OF ADJECTIVES (= STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN) - pokračování 
B) SUPERTLATIVE (3. stupeň) 

- třetí stupeň přídavných jmen používáme pro porovnání tří a více věcí nebo osob (např. když 

chceme říct, že je někdo nebo něco největší, nejkrásnější, nejhloupější, …)  

- používáme zde člen THE a koncovku -EST   

Mount Everest is the highest mountain in the world. 

- u dvou a více slabičných přídavných jmen užíváme výraz THE MOST  

She is the most beautiful girl in our class.   

- u třetího stupně přídavných jmen platí stejné změny pravopisu jako u druhého stupně  

např. BIG – BIGGER – THE BIGGEST            HEAVY – HEAVIER – THE HEAVIEST  

- některá přídavná jména jsou nepravidelná → jejich tvary se musíme naučit: 

(Následující tabulku si překresli pod tento zápis). 

ADJECTIVE COMPARATIVE SUPERLATIVE 

good = dobrý better = lepší the best = nejlepší 

bad = špatný worse = horší the worst = nejhorší 

 

    TALL       SHORT        THIN        FAT         

HAPPY     INTELLIGENT       BEAUTIFUL        

 



 

4.) Comparatives + superlatives: 

Do školního sešitu si překresli následující tabulku s přídavnými jmény. Do sloupců doplň druhý a 

třetí stupeň přídavného jména. První dvě přídavná jména uvádím jako příklad. Hlídej si 

jednoslabičná a víceslabičná přídavná jména.  

ADJECTIVE COMPARATIVE (2. stupeň) SUPERLATIVE (3. stupeň) 

long longer the longest 

expensive more expensive the most expensive  

wet   

dry   

easy   

beautiful   

tall   

fat   

old   

good   

famous   

large    

 

5.) Pracovní sešit str. 49: 

cv. 5 – převeď přídavná jména v závorkách na třetí stupeň  

 

cv. 7 – doplň otázky a odpovědi o České republice. Převeď přídavné jméno na třetí stupeň. Pak na 

otázku odpověz. První dvě otázky a odpovědi uvádím jako příklad: 

1. What is the most popular place for tourists to visit? 

The most popular place is Prague.  

2. What is the oldest building? 

The oldest building is Rotunda of St. Petr and Pavel.  

 

 


