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Přečti si tato slovíčka, budeš je potřebovat v dalších dvou cvičeních 

peří – feathers    tráva – grass 

maso – meat    semínka – seeds  

vlna – wool     mléko – milk  

kůže – leather     vejce – eggs 

 

Napiš anglicky věty, co je na obrázku a co to jí (např. tráva, maso, semínka) 

Např.    

   A horse eats grass.  (Kůň jí trávu.) 

 

 

   ___________________________________ . 

 

 

   ___________________________________ . 

 

 

   ___________________________________ . 

 

Napiš anglicky, co nám zvířata dávají (např. vejce, maso, mléko, peří, vlnu, kůži) 

A cow gives us milk and leather. (Kráva nám dává mléko a kůži). 

A goose ___________________________________ . 

A hen ___________________________________ . 

A sheep ___________________________________ . 

A duck ___________________________________ . 

A turkey ___________________________________ . 

 



DOMÁCÍ ÚKOLY Z ANGLIČTINY   _____________________________  

JSOU OBOUSTRANNÉ !  Jméno, příjmení 

2 5. týden SPCH1 5 
 

Přečti si následující text 

Přídavná jména (např. starý, velký, dobrý) se dají stupňovat. 

Když chceme vyjádřit, že je něco více např. starý > starší, velký >větší, tak vzniká 2. stupeň. 

Existuje i 3. stupeň, kterým chceme vyjádřit to nejvíce NEJ např. nejstarší, největší, nejlepší.  

  

V angličtině se druhý stupeň přídavných jmen tvoří tím, že k nim přidáme koncovku –er, 

např.  old (starý) > older (starší) 

 

Třetí stupeň přídavných jmen tvoříme tím, že před přídavné jméno dáme předložku the a na 

konec slova přidáme koncovku –est, např. the oldest (nejstarší). 

 

Pozor! Když slovo končí na tvrdé Y, např.  pretty (krásný), koncovka se mění na měkké I, 

např. prettier (krásnější) > the prettiest (nejkrásnější). 

Když slovo končí na souhlásku (h, k, r, d, t, n), tak se ta souhláska zdvojí, např. big (velký) > 

bigger (větší) > the biggest (největší). 

 

Podívej se na tuto tabulku, tak by to mělo vypadat 

1. STUPEŇ 2. STUPEŇ 3. STUPEŇ 

starý old starší older nejstarší the oldest 

pěkný nice pěknější nicer nejpěknější the nicest 

velký big větší bigger největší the biggest 

těžký heavy těžší heavier nejtěžší the heaviest 

 

Pozor! Existují přídavná jména, která se stupňují nepravidelně. 

Jen si zkus říct v hlavě, jak by se mohlo dát stupňovat přídavné jméno dobrý.  

Existuje dobrý > dobřejší > nejdobřejší? Ne, je to blbost. Proto jsou tato přídavná jména 

nepravidelná. 

dobrý good lepší better nejlepší the best 

špatný bad horší worse nejhorší the worst 

 

Přelož do angličtiny tyto věty 

Slepice je velká, husa je větší. 

Kráva je pěkná, kůň je pěknější. 

Ovce je těžká, prase je nejtěžší. 


