STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN
FORMING THE COMPARATIVE (2.stupeň) AND SUPERLATIVE (3. stupeň)
Přídavná jména blíže určují (modifikují) podstatná jména - jaké věci jsou

😎 1 syllable (-er, the - est) - vyslovujeme əa ɪst
tall
old
long
few

taller
older
longer
fewer

the tallest (vysoký)
the oldest (starý)
the longest (dlouhý)
the fewest (málo - počitatelná)

- pokud přídavné jméno končí na -e, přidáme pouze 
-ra 
the -st
, vyslovujeme 
əa 
ɪst
large
larger
the largest (veliký)
wise
wiser
the wisest (moudrý)
- pokud přídavné jméno končí na-V+C, zdvojujemekoncovou souhlásku, vyslovujeme 
əa 
ɪst
big
bigger
the biggest (velký)
thin
thinner
the thinnest (hubený)
sad
sadder
the saddest (smutný)

😎😎 2 syllables (more ..., the most ...), vyslovujeme m ɔːa məʊst
peaceful
pleasant
careful
thoughtful

more peaceful
more pleasant
more careful
more thoughtful

the most peaceful (poklidný)
the most pleasant (příjemný)
the most careful (opatrný)
the most thoughtful (ohleduplný)

- pokud přídavné jméno končí na -y, změkčujemea přidáváme 
-erathe -est
, vyslovujeme 
ɪəa 
ɪjɪst
happy
happier
the happiest (šťastný)
angry
angrier
the angriest (naštvaný)
busy
busier
the busiest (zaneprázdněný)
- pokud přídavné jméno končí na -er, -le, -ow, přidáváme 
-erathe -est
, vyslovujeme 
əa ɪst
narrow
narrower
the narrowest (úzký)
gentle
gentler
the gentlest (jemný, něžný)
yellow
yellower
the yellowest (žlutý)
simple
simpler
the simplest (jednoduchý)
- některá 2 syllables přídavná jména uplatňují dvoje pravidla
clever
cleverer/ more clever
the cleverest/ the most clever (chytrý)
gentle, friendly (přátelský), quiet (tichý), simple, shallow (mělký), narrow (úzký)

😎😎😎 3 syllables - vždy (more ..., the most ...)
beautiful
important

more beautiful
more important

the most beautiful (krásný)
the most important (důležitý)

nepravidelné stupňování přídavných jmen:
good
better [ˈbetə]
the best 
[best]
(dobrý, lepší, nejlepší)
bad
worse [wɜːs]
the worst 
[wɜːst]
(špatný, horší, nejhorší)
little
less [les]
the least 
[liːst]
(málo - nepočitatelná, méně, nejméně)
many/ much
more [mɔː]
the most 
[məʊst]
(hodně, více, nejvíce)
far
farther [ˈfɑːðə] - dále, vzdálenější
the farthest 
[ˈfɑːðɪst] 
- nejdále, nejvzdálenější
further [ˈfɜːðə] - podrobnější, více do detailů
the furthest 
[ˈfɜːðɪst] 
- nejpodrobnější, nejvíce do detailů
- for further information - pro více informací...

TVOŘENÍ PŘÍSLOVCÍ
FORMING ADVERBS
Příslovce blíže určují (modifikují) slovesa - jakým způsobem věci děláme
!!!! po slovesech be, become, seem, look, smell, taste, sound, feelpoužíváme přídavná jména!!!!
A)
Většina příslovcí se tvoří z přídavných jmen přidáním koncovky -ly
1) přídavné jméno +LY (-ABLE, -IBLE (ADJ) ---> ABLY, IBLY (ADV))
He is calm. (klidný)
He behaves calmly. (chová se)
She is a slow driver.
She drives slowly.
We are terrible students.
We study terribly.
2) přídavné jméno končící na L + LY ---> LLY
They are careful readers. (opatrní, pečliví, pozorní)
They read carefully. (opatrně, pečlivě, pozorně)
This is a beautiful picture.
You draw beautifully.
Real - pravdivý, reálný
Really - opravdu, doopravdy
Actual - pravý, opravdový
Actually - vlastně 
[ˈæktʃʊəlɪ]
Natural - přírodní, přirozený
Naturally - přirozeně 
[netʃərəlɪ]
3) přídavné jméno končící na E + LY ---> ELY
He is fortunate. (má štěstí)
He lives fortunately. (štastně)
It is an extreme cold today.
It is extremely cold today.
4) přídavné jméno končící na Y + LY ---> ILY
His words are angry.
He speaks angrily.
They have a happy life.
They live happily.
He is lucky.
He lives luckily.
5) přídavné jméno končící na IC ---> ICALLY
electronic
electronically
technic
technically
historic
historically
6) změna významu přidáním koncovky - LY
hard - tvrdý, obtížný/ tvrdě, obtížně
late - pozdní, pozdě
heavy - těžký (kg)
near - blízký/ blízko

hardly - zřídkakdy
lately - poslední dobou, nedávno
heavily - hustě (sníh, déšť)
nearly - skoro, téměř

B)
příslovce tvořená pomocí -WARD(S) 
[wədz]a -WISE 
[waɪz]
inwards (dovnitř směřující, příchozí), outwards (směřující ven), eastwards (směřující na východ, východně), backward (zpět,
dozadu, pozpátku), forward (dopředu, kupředu, vpřed), etc.
(anti)clockwise (po směru hodinových ručiček), likewise (podobně, nápodobně), etc.
C)
stejný tvar jako přídavná jména
fast (rychlý, rychle)
daily (denní, denně)
hard (tvrdý, tvrdě/ obtížný, obtížně)
weekly (týdenní, týdně) !ALE - jednou týdně - once a week
early (brzký, brzy)
monthly, yearly
late (pozdní, pozdě)
high (vysoký, vysoko)
near (blízký, blízko)
straight (rovný, rovně/ přímý, přímo)
wrong (špatný, špatně/ nesprávný, nesprávně)

D)
přídavná jména končící na LY ---> in a ..... way
Don't act in a silly way! (hloupý, pošetilý) (Nechovej se hloupě!) NOT sillily
He greets me in a friendly way. (Zdraví mě přátelsky) NOT friendlily

E)
příslovce nemající nic společného s přídavnými jmény
This is justwhat I am looking for. (just = exactly - přesně)To je přesně to, co hledám.
These cups are not quitethe same. (not quite = not exactly - ne tak úplně, ne tak docela) 
Ty hrníčky nejsou tak úplně stejné.
Why is this road sonarrow? (tak, tolik úzká) Proč je tato silnice tak úzká?
I look forward to seeing you soon. (brzy) Těším se, až tě brzy uvidím.(zanedlouho)
That’s tooexpensive. (moc, příliš) To je příliš drahé.
That’s a verystrange story. (velmi, velice) To je velice zvláštní příběh.
soon vs. early
- soon - v krátkém časovém horizontu (za pár dní)
- early - brzy - (v brzkých ranních hodinách, in early December - na začátku prosince)
STUPŇOVÁNÍ PŘÍSLOVCÍ
- LY
- stejný tvar
- nepravidelné

- nicely
- fast
- badly
- far
- little
- well

- more nicely
- faster
- worse
- farther/ further
- less
- better

- the most nicely
- the fastest
- the worst
- the farthest/ the furthest
- the least
- the best

POROVNÁVÁNÍ (COMPARATIVE, ADVERBS)
comparative THAN

- me/ you/ him/ her/ it/ us/ you/ them (samostatné osobní zájmeno)
- I/ you/ he/ she/ it/ we/ you/ they (nesamostatné osobní zájmeno) + pomocné sloveso slovesa
předchozího (do) nebo (be, have, can)
- jakákoli osoba, zvíře či věc
- jakákoli osoba, zvíře či věc + pomocné sloveso slovesa předchozího nebo (be, have, can)

You run faster than me.
He runsslower than I 
do. (slower - jako adjective v hovorovém jazyce) (more slowly více gramaticky správné)
They are cleverer than us. She isprettier than I am.
He has got more pets than you. She has gotfewer pets than we 
have
.
We can do it bettter than them. We can do it better than they can.
AS adjective/ adverb AS
not AS adjective/ adverb AS

he is AS quick AS me/ he is AS quick AS I am
I read AS fast AS you/ I read AS fast AS you do
she is NOT AS tall as you/ she is NOT AS tall AS you are
you doN'T drive AS carefully AS me/ you doN'T drive AS carefully AS I do

a bit + comparative ADJ/ ADV a bit bigger (trochu větší), a bit more slowly (trochu pomaleji)
much + comparative ADJ/ ADV much higher, much higher
ADJ/ ADV + enough 
fast enough (dostatečně rychlý, dostatečně rychle)
too + ADJ/ ADVtoo careful (příliš opatrný) too carefully (příliš opatrně)
POUŽÍVÁNÍ SUPERLATIVU
in the world - na světě
in our class - v naší třídě
of all - že všeho/ že všech
in sb's life - v životě
ever - vůbec kdy...

