Úvodem si dovolím připomenout dosud zadané úkoly, které jste mi měli poslat:
učebnice str. 49/2, učebnice str. 51/3b, učebnice str. 54/1,2,3 a recept na moučník (jiný pokrm)
Moje mailová adresa pro tuto příležitost je poradce@zshostivar.cz. V následujícím období budu
z této adresy více komunikovat s jednotlivými žáky nebo rodiči a poskytovat podrobnější zpětnou
vazbu. Zároveň je tuto adresu možné využít ke konzultacím, pokud by vám něco nebylo jasné,
potřebovali byste něco dovysvětlit nebo se na cokoli zeptat.

Práce na týden 27.4 – 30.4.:
Nejprve omluva za špatně uvedenou stránku se stupňováním přídavných jmen – měla to být:
učebnice str. 59/4a,b - tabulku si teď trochu rozebereme, zabývá se pravopisem při stupňování
1.
2.
3.
4.

pravidelné stupňování přidáním koncovky –er: warm – warmer, dark – darker, cold – colder
zdvojování hlásky před koncovkou: wet – wetter, hot – hotter
koncové –e se nezdvojuje: nice – nicer
pokud přídavné jméno končí na –y, které čteme jako samohlásku, dochází k změkčování,
např. dry – drier, lazy – lazier
5. některá dvoj slabičná a všechna víceslabičná přídavná jména stupňujeme předáním more
před přídavné jméno: crowded – more crowded, beautiful – more beautiful
Existují ještě některá přídavná jména, která stupňujeme nepravidelně, nejpoužívanější jsou:
good – better a bad – worse
Úkol na tento týden:
učebnice str. 59/5 – vytvoř druhý stupeň ke všem přídavným jménům v rámečku. Příslušné dvojice
napiš na papír nebo v textovém editoru a pošli mi to na známou adresu (příklad: hot – hotter)
pracovní sešit str. 47/6 – vytvoř vždy dvojici vět, kterými porovnáš oba obrázky, použij dvojici
přídavných jmen opačného významu uvedenou za číslovkou. Slovo than znamená než
Protože tento týden je o den kratší (pátek je státní svátek), je to z nových úkolů vše. Využijte zbývající
čas k doplnění a odeslání předchozích úkolů (pokud jste tak ještě neučinili).

J. Průcha

