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Metodika:
Slide 4: Práce s obrázky - žáci porovnávají 3 obrázky a tvoří komparativy a superlativy ke dvěma 
přídavným jménům - krátké (big)  a dlouhé (expensive) - kliknutím na bílé políčko se objeví správný 
tvar (kontrola)

Slide 5: Opakování gramatiky - pravidla tvoření superlativů krátkých přídavných jmen - záložka 
vpravo obsahuje odpověď na otázku: "What is the rule?"

Slide 6: Opakování gramatiky - pravidla tvoření superlativů dlouhých přídavných jmen - záložka s 
odpovědí vpravo na slidu

Slide 7: Opakování gramatiky - pravidla tvoření komparativů a superlativů nepravidelných příd. jmen

Slide 8: Activity toolkit - Quiz - obsahující 10 otázek - např.: "Která řeka je nejdelší na světě?" - 
žáci vybírají 1 ze 4 možných odpovědí a procvičují superlativy

Slide 9: Písemné cvičení - slide obsahuje 3 neúplné věty a 3 obrázky - žáci dopisují do vět chybějící 
slova - jde o zopakování slovní zásoby z předcházející aktivity (kvíz)

Slide 10: Kopie předchozího slidu s doplněnými slovy - zpětná vazba

Slide 11: Písemné cvičení - stejná aktivita jako ve slidu č. 9 - doplňování chybějících slov do vět - 
slide obsahuje 3 obrázky - slovní zásoba z kvízu

Slide 12: Kopie předchozího slidu s doplněnými slovy - zpětná vazba 
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Expensive The most expensiveMore expensive

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Compare the pictures you see using comparatives 
and superlatives of adjectives.



warm - the warmest
slow - the slowest
nice - the nicest
dry - the driest
happy - the happiest
funny - the funniest
wet - the wettest
hot - the hottest

What is the rule?

Superlatives of short adjectives

P
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l

P
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l

Put "the" in front of the word and add -est at the 
end of it. If the word ends with -e, only add -st. 
If it ends with -y, change it to -i and add -est. If 
it is one syllable word (consonant, short vowel, 
consonant), double the second consonant and add 
-est.



Superlatives of long adjectives (2 or more 
syllables)

beautiful - the most beautiful
awful - the most awful
amazing - the most amazing
interesting - 
boring - 
important - 

What is the rule?

P
ul
l

P
ul
l Use "the most" in front of the word.



Comparatives and superlatives of irregular 
adjectives

good - better - the best
bad - worse - the worst
far - further - the furthest

Remember!!!!!!!!!!!!





Fill in the missing words...

1. Willis Tower is _______________ building in _________.

2. ______________ is the highest mountain in the U.S.A.

3. ___________ is the largest city in Canada.
Obr. 4

Obr. 5 Obr. 6



Fill in the missing words...

1. Willis Tower is the highest building in the U.S.A.

2. Mount McKinley is the highest mountain in the U.S.A.

3. Toronto is the largest city in Canada.
Obr. 4 Obr. 5 Obr. 6



Fill in the missing words...

4. The blue whale is ____________ animal in the world.

5. _____________ is the smallest country in the world.

6. __________ is ___________ river in the world.

Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9



Fill in the missing words...

4. The blue whale is the largest animal in the world.

5. The Vatican City is the smallest country in the world.

6. The Nile is the longest river in the world.

Obr. 7 Obr. 8 Obr. 9



Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0

Obrázky:
Obr. 1: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:BMW_X6_M_(E71)_

%E2%80%93_Frontansicht,_26._Juni_2011,_D%C3%BCsseldorf.jpg
Obr. 2: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Lamborghini_Revent%C3%B3n.jpg
Obr. 3: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Pagani_Zonda_Cinque_coupe.jpg
Obr. 4: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sears_Tower_ss.jpg
Obr. 5: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Denali_Mt_McKinley.jpg
Obr. 6: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Toronto__ON__Skyline_bei_Nacht.jpg
Obr. 7: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Bluewhale877.jpg
Obr. 8: http://en.wikipedia.org/wiki/File:St_Peter%27s_Square,_Vatican_City_

_April_2007.jpg
Obr. 9: http://en.wikipedia.org/wiki/File:View_from_Cairo_Tower_31march2007.jpg
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