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PS 2 - LEKCE 5
Lekce: 5.1 How - otázky
Cvičení: Jak dlouhý je tento pes?
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How long is this dog?
Jak dlouhý je tento pes?

It's forty centimetrers long.
Je 40 centimetrů dlouhý.

How long is this river?
Jak dlouhá je tato řeka?

It's five hundred kilometres long.
Je 500 kilometrů dlouhá.

How long is this tunnel?
Jak dlouhý je tento tunel?

It's one kilometre long.
Je 1 kilometr dlouhý.

How long is this street?
Jak dlouhá je tato ulice?

It's four hundred metres long.
Je 400 metrů dlouhá.

Cvičení: Jak vysoká je tato budova?
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How high is this building?
Jak vysoká je tato budova?

It's twenty metres high.
Je 20 metrů vysoká.

How high is this tree?
Jak vysoký je tento strom?

It's six metres high.
Je 6 metrů vysoký.

How high is this tower?
Jak vysoká je tato věž?

It´s fifteen metres high.
Je 15 metrů vysoká.

Cvičení: Jak hluboká je tato řeka?

0

How deep is this river?
Jak hluboká je tato řeka?
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It's two metres deep.
Je 2 metry hluboká.

How deep is this ocean?
Jak hluboký je tento oceán?

It's two kilometres deep.
Je 2 kilometry hluboký.

How deep is this lake?
Jak hluboké je toto jezero?

It's five metres deep.
Je 5 metrů hluboké.

How deep is this hole?
Jak hluboká je tato díra?

It's one metre deep.
Je 1 metr hluboká.

Cvičení: Jak široký je tento kanál?
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How wide is this canal?
Jak široký je tento kanál?

It's eight metres wide.
Je 8 metrů široký.

How wide is this river?
Jak široká je tato řeka?

It's five metres wide.
Je 5 metrů široká.

How wide is this street?
Jak široká je tato ulice?

It's four metres wide.
Je 4 metry široká.

Lekce: 5.2 Stupňování přídavných jmen - 2. stupeň
Cvičení: Dlouhý - delší.

long - longer
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dlouhý - delší

small - smaller
malý - menší

large - larger
rozsáhlý - rozsáhlejší

nice - nicer
hezký - hezčí

dirty - dirtier
špinavý - špinavější

happy - happier
šťastný - šťastnější
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big - bigger
velký - větší

cold - colder
chladný - chladnější

Cvičení: Delší než.
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longer than
delší než

nicer than
hezčí než

older than
starší než

Cvičení: Kanada je rozlehlejší než Anglie.
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Canada is larger than England.
Kanada je rozlehlejší než Anglie.

Scotland is smaller than England.
Skotsko je menší než Anglie.

I am taller than my best friend.
Já jsem vyšší než můj nejlepší kamarád.

Football is better than basketball.
Fotbal je lepší než basketbal.

My sister is taller than me.
Moje sestra je vyšší než já.

Your house is bigger than their house.
Váš dům je větší než jejich dům.

Lekce: 5.3 Stupňování přídavných jmen - 3. stupeň
Cvičení: Nejdelší.

long - longer - the longest
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dlouhý - delší - nejdelší

small - smaller - the smallest
malý - menší - nejmenší

large - larger - the largest
rozsáhlý - rozsáhlejší - nejrozsáhlejší

nice - nicer - the nicest
hezký - hezčí - nejhezčí

dirty - dirtier - the dirtiest
špinavý - špinavější - nejšpinavější

happy - happier - the happiest
šťastný - šťastnější - nejšťastnější
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big - bigger - the biggest
velký - větší - největší

cold - colder - the coldest
chladný - chladnější - nejchladnější

Cvičení: Kratší než.
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shorter than
kratší než

taller than
vyšší než

wider than
širší než

Cvičení: Já jsem nejstarší student.
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I'm the oldest student in my class.
Já jsem nejstarší student v mé třídě.

What is the furthest planet from Earth?
Jaká je nejvzdálenější planeta od Země?

Prague is the biggest city in the Czech Republic.
Praha je největší město v České republice.

Lekce: 5.4 Nepravidelné stupňování
Cvičení: Tabulka.
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good - better - the best
dobrý - lepší - nejlepší

bad - worse - the worst
špatný - horší - nejhorší

far - further - the furtherst
vzdálený - vzdálenější - nejvzdálenější

Cvičení: Dobrý, lepší, nejlepší.

Vanilla ice cream is good.
0

Vanilková zmrzlina je dobrá.

Strawberry ice cream is better.
1

Jahodová zmrzlina je lepší.

Chocolate ice cream is the best.
2

Čokoládová zmrzlina je nejlepší.
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Wind is bad.
Vitr je špatný.

A storm is worse.
Bouře je horší.

A tornado is the worst.
Tornádo je nejhorší.

The Moon is far.
Měsíc je vzdálený.

Mars is further.
Mars je vzdálenější.

The Sun is the furtherst.
Slunce je nejvzdálenější.

Lekce: 5.5 Stupňování - more / most
Cvičení: Drahý – dražší – nejdražší.
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expensive - more expensive - the most expensive
drahý - dražší - nejdražší

interesting - more interesting - the most interesting
zajímavý - zajímavější - nejzajímavější

beautiful - more beautiful - the most beautiful
krásný - krásnější - nejkrásnější

difficult - more difficult - the most difficult
obtížný - obtížnější - nejobtížnější

delicious - more delicious - the most delicious
chutný - chutnější - nejchutnější

boring - more boring - the most boring
nudný - nudnější - nejnudnější

intelligent - more intelligent - the most intelligent
inteligentní - inteligentnější - nejinteligentnější

gorgeous - more gorgeous - the most gorgeous
nádherný - nádhernější - nejnádhernější

useful - more useful - the most useful
užitečný - užitečnější - nejužitečnější

Lekce: 5.6 As...as
Cvičení: Moje sestra je stejně velká jako já.

My sister is as big as me.
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Moje sestra je (stejně) velká jako já.

Peter is as old as Tom.
Peter je (stejně) starý jako Tom.

Tereza is as fast as Mary.
Tereza je (stejně) rychlá jako Mary.

Strana: 5

3

4

Alan is as tall as Sam.
Alan je (stejně) vysoký jako Sam.

My brother is as crazy as me.
Můj bratr je (stejně) bláznivý jako já.

Cvičení: Studený jako led.
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as cold as ice
studený jako led

as white as snow
bílý jako sníh

as blue as the sky
modrý jako obloha

as black as night
černý jako noc

as heavy as lead
těžký jako olovo

as deep as the sea
hluboký jako moře

Cvičení: Ta budova je vysoká jako hora.
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That building is as high as a mountain.
Ta budova je vysoká jako hora.

He is as proud as a peacock.
Je pyšný jako páv.

Your shoes are as white as snow.
Tvoje boty jsou bílé jako sníh.

My bag is as heavy as lead.
Moje taška je těžká jako olovo.

His eyes are as black as night.
Jeho oči jsou černé jako noc.

Lekce: Lamači rekordů - Record breakers
Cvičení: Lamači rekordů.
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The longest river in the world is the Nile.
Nejdelší řeka na světě je Nil.

The highest mountain in the world is Mount Everest.
Nejvyšší hora na světě je Mount Everest.

The largest continent in the world is Asia.
Největší kontinent na světě je Asie.

The hottest place in the world is in Africa.
Nejteplejší místo na světě je v Africe.

The coldest place in the world is Antarctica.
Nejchladnější místo na světě je Antarktida.

Strana: 6

5

6

7

8

The smallest country in the world is the Vatican City.
Nejmenší země na světě je Vatikán.

The most crowed country in the world is Monaco.
Nejlidnatější místo na světě je Monako.

The fastest animal in the world is the cheetah.
Nejrychlejší zvíře na světě je gepard.

The biggest city in the world is Tokyo.
Největší město na světě je Tokio.
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