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ADJECTIVES  - SUPERLATIVES    1                                      name: 

u přídavných jmen krátkých ( jednoslabičných a některých dvojslabičných)  tvoříme 3.stupeň příponou  – est 

long + est→longest nice + r→nicest hot + t + er→hottest happy + i + est→happiest 
short →shortest wide→widest big →biggest funny→funniest 

 

 

            

Write the superlative form and translate : 

tall -  __________ - __________                                    thin -  _____________ - ______________  

old - __________  - __________                                   pretty -   ___________ - ______________ 

ugly - _________ - ___________                                  weak - _____________ - ______________ 

fat - __________ - ___________                                  young - ___________ - ______________ 

 

Join the words and write the sentences with the superlative form of the adjective: 

Černé jezero            large            town in our country     ___________________________________________________ 

Prague                      long             natural lake in our country       ____________________________________________ 

Sněžka                      big                river in our country     ___________________________________________________ 

the Vltava                deep             mountain in the Czech Republic   __________________________________________ 

Rožmberk                high              pond in our country     ___________________________________________________ 

 

Fill in the right adjective ( i superlative form): 

The North Pole is ………………………………………………………………… place on Earth. 

The Sahara is ………………………………………………………………………. desert  in the world. 

Mount Everest is ………………………………………………………………… mountain in the world. 

…………………………………….. pyramid in the world is over 4,500 years old. 

A cheetah is ………………………………………………………………… animal in the world. 

 

  

 

 

 

      

 

Před 3.stupněm přídavného jména vždy použij 

určitý člen THE 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva o 3.stupni příd. jmen 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace: 10 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

samostatná práce : 1) napíší tvar 3.st. příd. jména a tento přeloží do Čj  

                               2) sestaví věty s využitím uvedených slov 

  Řešení  :  Černé jezero is the deepest  natural lake in our country. 

                  Prague is the biggest town … 

                  Sněžka is the highest mountain … 

                  The Vltava is the longest river … 

                  Rožmberk is the largest pond … 

 

                               3) doplní věty 3.st. odpovídajícího příd. jména 

Řešení :  The North Pole is the coldest place on Earth. 

The Sahara is the largest desert  in the world. 

Mount Everest is the highest mountain in the world. 

The oldest  pyramid in the world is over 4,500 years old. 

A cheetah is the fastest animal in the world. 

 

 

 

 

 při přípravě pracovního listu byl použit obrázek ze souboru Klipart 

 

 


