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Anotace: 

Digitální učební materiál (DUM) vysvětlující problematiku tvoření 3. 
stupně pravidelných přídavných jmen. Materiál je použitelný při výuce 
v 7. ročníku s využitím interaktivní tabule. Žáci si osvojí základní 
pravidla tvoření 3. stupně běžných anglických přídavných jmen. 

DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
ISBN 0 19 436523 9. 

DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 

 

 



We know adjectives. Circle them. 
Známe přídavná jména. Zakroužkuj je. 

large                                                           

interesting                                                   

famous 

nice 

beautiful 

small 

deep 

blue 
slavný 

malý 

zajímavý 

hluboký 

rozlehlý 

pěkný 

modrý 

nádherný 

 

      Our country isn´t very large but 

there are lots of interesting places. 

Do you know any famous and nice 

places in the Czech republic? 

We´ve got beautiful mountains 

and rivers. But one small thing is 

missing. We haven´t got deep 

blue sea.  

 

 

 

 

 

ADJECTIVES 



We know comparative. How do you make it? Write. 

Známe druhý stupeň. Jak jej tvoříme? Piš. 

large                                                           

nice 

small 

deep 

fat 

long 

 

 

larger 

nicer 

smaller 

deeper 

fatter 

longer 



But look at this 

There are lots of nice 

places in our country. 

But I think that the 

nicest place is my 

home. 

 

 

nice 

 

nicer 

 

nicest 

pěkný 

 

pěknější 

 

??? 

nejpěknější 



Superlative = 3. stupeň 

3. Stupeň přídavných jmen (Superlative) 

tvoříme v angličtině koncovkou 

 

 

-est 

 



-est??? 

long 

est 

Always –est??? 

Vždy –est??? 



-est??? 

nice 

st 

 

Always –est??? 

Vždy –est??? 



big 

g 

est 

Always –est??? 

Vždy –est??? 

-est??? 



-est??? 

easy 

easiest 

Always –est??? 

Vždy –est??? 



Look at the sentence again. 

Podívej se na větu znovu. 

There are lots of nice places in our country. 

But I think that the nicest place is my 

home. 

             Jaké slovo je před „nice“? 

the 

Co je „the“? 

určitý člen 

 



Conclusion 

Závěr 

Naučili jsme se vytvořit 3. stupeň 

přídavných jmen 

Používáme koncovku –est 

Pravidla pro připojování koncovky jsou 

stejná, jako u 2. stupně 

Před přídavným jménem ve 3. stupni je 

vždy určitý člen „the“ 

 



What do you think? 

I think English is  

nejsnazší 

the easiest 

subject at our school. 



Thank you for your attention. 

Děkuji Vám za pozornost. 

You are  

the cleverest 

pupils at our school. 
nejchytřejší 


