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Anotace: 

Digitální učební materiál (DUM) určený pro výuku anglických příslovcí. 
Materiál je použitelný při výuce v 7. ročníku s využitím interaktivní 
tabule. Žáci si zopakují běžná přídavná jména a naučí se odvodit 
správné tvary příslovcí. Na příkladech si ověří správnost jejich 
používání ve větách. 

DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
ISBN 0 19 436523 9. 

DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 

 

 



Let´s repeat some adjectives 

Zopakujme si některá přídavná jména 

1. pomalý 

2. rychlý 

3. snadný 

4. bezpečný 

5. smutný 

6. hlasitý 

7. šťastný 

8. hrozný 

easy 

loud 

horrible 

quick 

happy 

safe 

sad 

slow 



How do we make adverbs? 

I´ve got a                   car.      pomalé 

 

 

 

I drive my car                   .       pomalu 

 

slow 

slow slowly 



How do we make adverbs? 

I´ve got an                  homework.   snadnou 

 

 

 

I do my homework                   .     snadno 

 

easy 

easy easily 



How do we make adverbs? 

I like                 music.      hlasitou 

 

 

 

I listen to it                 .        hlasitě 

 

loud 

loud loudly 



Adjective or adverb? 

I often ride my bike. My mum says: „ Please, 

ride                  .“ 

 

                          

                          safe safely 



Adjective or adverb? 

My younger brother got a new computer 

game and he is very                  . 

                          

                          

happy happily 



Adjective or adverb? 

We are in the hospital.  

Please speak                 . 

                          

                          

quiet quietly 



Adjective or adverb? 

Adam, did you do your homework? – Yes 

mum, I did it very                 . 

                          

                          

quick quickly 



Adjective or adverb? 

I don´t want to watch the film. 

It´s                   . 

                          

                          

horrible horribly 



Adjective or adverb? 

We made a model car. It´s very                  . 

 

 

 

Oh yes, you did it very                 . 

                          

                          good well 



Thank you. 

I think this was very … 

 

 

We learned it very … 

                         

easy easily 


