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ADJECTIVES                                                                              name: 

      We use adjectives to describe people or things 

- before the noun :  This is a nice bag.                           

- after the verb to be : This bag is nice. 

- position of the adjective : a nice bag 

                                              the red bag 

 

1) put the words in the correct order : 

I´ve got / a / phone / new / mobile   ________________________________________________ 

Film / an / is / this / interesting    ___________________________________________________ 

Live / in / we / small /town / a _____________________________________________________ 

Red / roses / I / like    _____________________________________________________________ 

Kitchen / isn´t / large / our / very  __________________________________________________ 

She / a / nose / has / got / small  ___________________________________________________ 

 

2)  Can you describe this man ?  

 
 

3) write the opposite adjectives : 

 

small   ………………………                           happy   ……………………… 

long    …………………………                        young   ……………………… 

weak   …………………………                        cold      …………………….. 

slow   ………………………….                        dirty     …………………….. 

fat      ………………………….                        good    ……………………... 

 

4) can you translate these adjectives ? 

 

important -                                             difficult – 

windy -                                                    nocturnal – 

noisy -                                                     sharp – 

wrong -                                                   wild – 

horrible -                                                poor – 

delicious -                                              broken - 

__________________________________________________

_________________________________________________ 

 

 
 

 

 

 

 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

 

Cíl aktivity:  opakování učiva o 2.stupni příd. jmen 

 

Forma práce : samostatná práce 

 

Časová dotace: 10 min 

 

Pomůcky : kopie pracovního listu 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

samostatná práce : 1) sestaví věty z uvedených slov  

                               2) popíší muže na obrázku 

                               3) napíší příd. jména s opačným významem 

                               4) opakování slovní zásoby – překlad příd. jmen 

 

 

Řešení  : I´ve got a new mobile phone. This is an interesting film. We live in a smalll town. I like red roses. 

               Our kitchen isn´t very large. She has got a small nose. 

 

Opposites: small- big , large                       happy- sad 

                  long- short                                young - old 

                  weak- strong                              cold - hot 

                  slow- fast                                   dirty - clean 

                  fat- slim                                     good- bad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 při přípravě pracovního listu byly použity obrázky ze souboru Klipart 

 

 


