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Metodika: 
Slide 4: Ústní cvičení - žáci porovnávají dva obrázky, pojmenují je dvěma přídavnými 
jmény opačného významu, pak kliknou na hnědé rámečky pod obrázkem (zpětná vazba)

Slide 5: Opakování gramatiky - pravidla tvoření 2. stupně přídavných jmen - barevně jsou 
odlišena krátká, dlouhá i nepravidelná přídavná jména - kliknutím na barevné políčko se 
odkryje správný tvar (zpětná vazba)

Slide 6: Activity toolkit - třídění - žáci třídí přídavná jména na krátká a dlouhá, k těm 
krátkým v levém sloupečku dopíšou správné přípony a vytvoří komparativy.

Slide 7: Písemné cvičení - žáci dopíšou do věty chybějící slovo (viz obrázek) - zároveň 
opakují a procvičují slovní zásobu k tématu "počasí"

Slide 8: Kopie 7. slidu - s doplněním chybějících slov (zpětná vazba)

 Slide 9: Ústní cvičení - žáci tvoří věty s využitím komparativů a porovnávají počasí v 
přítomnosti s počasím v minulosti - viz příklad - kliknutím na rámeček "the answer" 
odkryjí správně vytvořenou větu (kontrola)



Compare the pictures you see, then click the 
boxes to see the right answers
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How do we make comparatives?

a) short adjectives

b) long adjecrives

c) irregular adjectives

a) warm - warmer

    nice - nicer

    dry - drier

    happy - happier

    wet - wetter

adj. + -er

b) boring - more boring

    interesting - more interesting

    beautiful - more beautiful

more + adj. c) good - better - the best

    bad - worse - the worst

    far - further - the furthest

the rule:

the rule:



Sort the adjectives and write the comp. of the short ones:



What's the weather like today?

What was the weather like yesterday?

It's ______ . It's ________ . 

It's ________ . It's ________ . 

It's ______________ . 

It was _______ yesterday. It was ______ yesterday.

It was ______ yesterday.



What's the weather like today?

What was the weather like yesterday?

It's sunny. It's cloudy. 

It's rainy. It's snowing . 

It's partly cloudy. 

It was stormy yesterday. It was windy yesterday.

It was foggy yesterday.



Complete the sentences. Use comparatives. 

 

(sunny)  today than yesterday.

It's sunnier today than it was yesterday.

(cloudy)   today than yesterday.

It's cloudier today than it was yesterday.

(windy)  today than on Sunday.

It's windier today than it was on Sunday.

(wet)   this week than last week.  

It's wetter this week than it was last week.

the answer:

the answer:

the answer:

the answer:

ex.: It's foggier today than it was yesterday.



Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.583.0

Obrázky:
Galerie SMART Notebook 11.0.583.0
obr. 1: http://en.wikipedia.org/wiki/File:An_urban_footpath.JPG

obr. 2: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Greek_street_-_III_century_BC_-
_Porta_Rosa_-_Velia_-_Italy.JPG

obr. 3: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Waves_on_Ocean_Coast.jpg

obr. 4: http://en.wikipedia.org/wiki/File:D%C3%A9sert-du-Thar.jpg

obr. 5: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:2012_%27Seegfr%C3%B6rni
%27_-_Pf%C3%A4ffikersee_2012-02-

12_14-44-18_(SX230).JPG

obr. 6: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Large_bonfire.jpg

obr. 7: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Late_model_Ford_Model_T.jpg

obr. 8: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hands-free_Driving.jpg
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