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     Anotace  

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určený pro práci                     

na interaktivní tabuli, popřípadě s dataprojektorem.  

     Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti               

v 8. a 9. ročníku. Byl ověřován v tematickém celku pro 8. ročník 

anglického jazyka -  MĚSTO – přídavná jména, antonyma – procvičení 

a upevňování znalostí k danému tématu.  Lze využít i v devátém 

ročníku anglického jazyka jako shrnutí učiva o přídavných jménech.  

     Materiál je určen k procvičení slovní zásoby týkající se přídavných 

jmen a použití přídavných jmen v různých větách. Hledání antonym              

k daným přídavným jménům a interaktivní formou jejich přiřazování. 

     Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  

Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university 

press, 2001.       

     Vytvořeno  2. 1. 2012 
 

                      



                     Find many adjectives. 

Najdi, co nejvíce přídavných jmen, která začínají 

uvedeným písmenem: 

correct, clear, clean, cold, … 

free, flat, far, friendly, fat … 

lazy, large, loose, lonely, … 

strong, safe, shocked, strange, … 

wide, wet, weak, wild, … 

Form the 

sentences with 

these adjectives. 



Choose the adjectives from the box into the 

sentences. Click for the correct answer. 

1. A plane is a very ___________form of transportation. 

2. This example from Math is very ______________. 

3. Large towns have _____________streets. 

4. Walking in the night street is ______________. 

5. Streets invillages are often ______________. 

6.   Weather in summer is often ____________. 

 

NARROW, DANGEROUS, FAST,  

WIDE, DIFFICULT, HOT 

FAST 

DIFFICULT 

WIDE 

DANGEROUS 

NARROW 

HOT 



Find the opposites of these adjectives: 

• HOT   

• SMALL  

• CHEAP  

• GOOD  

• FAST 

• DANGEROUS 

• THICK 

• NARROW 

• WIDE 

• SLIM 

• SAFE  

• SLOW  

• BAD 

• EXPENSIVE 

• BIG 

• COLD 

If you turn the 

adjectives in the 

second column, 

you get the right 

answers  



Join the adjective from the first column A with its opposite of the second 

column B.  Control Click on the adjective from column A. 

Column A Column B 

STRAIGHT 

CLEAN 

WET 

SAME 

LIGHT 

EASY 

BEAUTIFUL 

LONG 

UGLY 

CROOCKED 

DIFFERENT 

DARK 

DIFFICULT 

SHORT 

DRY 

DIRTY 


