
Hello everybody!
 
1, Adjectives - comparison
2, Adjectives - long
3, Adjectives - irregular
4, Phrases

1. Adjectives:
Vystupňuj následující přídavná jména:
Př: large - larger - the largest
(mnou napsané přídavné jméno už nemusíš opisovat, stačí druhý a třetí stupeň)

1. easy
2. cool
3. big
4. interesting
5. happy
6. hot
7. expensive
8. thin
9. crowded

10. short

VAŠE VYPRACOVÁNÍ:

2. Long adjectives
Dlouhá příd.  jména jsme zvlášť neprocvičovali, ale je potřeba si připomenout ta nejznámější:

1. gorgeous, beautiful

složitý

2. boring

slavný

3. expensive

mizerný, nepovedený, bídný

4. crowded

zajímavý



5. interesting

úžasný, skvělý, nádherný

6. famous

chutný

7. delicious

nudný

8. miserable

přeplněný

9. difficult

drahý

Irregular adjectives = nepravidelná příd. jména
A teď poslední část gramatiky, která se týká přídavných
jmen:
Existují totiž 2 přídavná jména, která se nestupňují ani jako
krátká ani jako dlouhá, jsou nepravidelná, a musíme se je
naučit stupňovat zpaměti.
Pečlivě si následující gramatiku přečti a zapiš do
školního sešitu:
 
G: Adjectives 3 - irregular (nepravidelná)
 
dobrý - lepší - nejlepší
good - better - the best
 
špatný - horší - nejhorší
bad/bed/ - worse /vŕs/ - the worst /vŕst/
 



3. Let´s practise / A teď si to pojď procvičit:

1. horší better

2. špatný bad

3. lepší the worst

4. nejhorší worse

5. nejlepší the best

6. dobrý good

4. Phrases = fráze:
Podíváme se, jestli má angličtina stejná přirovnání jako my:
Např.
as light as a feather = lehký jako pírko 

(tohle máme stejné)
Ale jsou i zvláštnosti:
as dry as bone = suchý jako kost

(tak tohle v češtině určitě neříkáme)
 
A nyní úkol  pro tebe: Srovnej slova s obrázky do takového pořadí, jak bys doplnil přirovnání. 
Neboj, tohle jsme se neučili, je to jenom pokus, když se to nepodaří, body ti nestrhnu. Pokud se ti to ale podaří,
získáš až 3 bonusové body. :-)
 

1, černý jako .... 
as black as ...
 

2, bílý jako ...
as white as ...
 

3, modrý jako ...
as blue as ...
 

4, těžký jako ...
as heavy as ...
 

5, vysoký jako ...
as high as ...
 

6, studený jako ...
as cold as ...
 

7, hluboký jako ...
as deep as ...
 



8, teplý jako ...
as warm as ...
 

9, velký jako ...
as big as ...
 

10, zelený jako ...
as green as ...
 
 

___:

ice

___:

a mountain

___:

grass

___:

snow

___:

coal (uhlí)

___:

toast

___:

the sea

___:

lead (olovo = těžký kov)

___:



an elephant

___:

the sky


