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ADJECTIVES  - COMPARATIVES    1                                      name: 

u přídavných jmen krátkých ( jednoslabičných a některých dvojslabičných)  tvoříme 2.stupeň příponou  – er 

long + er →longer nice + r→nicer hot + t + er→hotter happy + i + er→happier 
short →shorter wide→wider big →bigger funny→funnier 

 

Write the comparative form and translate : 

tall -  __________ - __________                                    thin -  _____________ - ______________  

old - __________  - __________                                   pretty -   ___________ - ______________ 

ugly - _________ - ___________                                  weak - _____________ - ______________ 

fat - __________ - ___________                                  young - ___________ - ______________ 

 

     2. stupeň používáme při srovnávání ( … than = … než ) 

My brother is younger than me. 

  An e………………………….. is b………………………… than a r……………………….. 

               The boy in the middle is t………………………… than ………………………….. 

    A t ………………………. is  s………………….. than a c……………………………… 

   An o ………………………….. has got l…………………………….n………than a c…………………. 

Bob  Paul    Bob is s …………………………………. than P ……………………….. 

 

Napiš srovnání – použij spojku  …..than 

I get up at 6.30 and Lucy gets up at 7. ( early )  ___________________________________________________ 

Peter´s bag weighs 4 kilos and John´s weighs 3,20. ( heavy) __________________________________________ 

Jane is 15 and Kate is 14. ( young) ______________________________________________________________ 



 Cílová skupina: žáci 13 - 14 

 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva o 2.stupni příd. jmen 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace: 15 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

1. samostatná práce – žáci doplní tvary 2.st. a tyto přeloží do Čj 

2. dvě doplňovací cvičení – využití srovnávací spojky než 

řešení : An elephant is bigger than a rabbit. 

            The boy in the middle is taller than the others. 

            A turtle is slower than a cat. 

            An ostrich has got longer neck than a chick. 

            Bob is stronger than Paul. 

 

I get up earlier than Lucy. 

Peter´s bag is heavier than John´s bag. 

Kate is younger than Jane.     

 

 

 

 

 při přípravě pracovního listu byly použity obrázky ze souboru Klipart 

 

 


