
 

 

Základní škola Nový Bor,  

náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace 

e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon:  487 722 010; fax: 487 722 378 

Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267  Název:  Pomocí techniky k novým poznatkům 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 

 

 

Název materiálu: Adverbs 

Šablona: II / 2 – Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků 

Číslo výukového materiálu: 138 

Sada: Procvičování mluvnice a slovní zásoby pro 8. ročník 

Autor: Mgr. Marie Štroblová 

Ověření ve výuce: anglický jazyk     

Třída: 8. roč. 

Datum ověření: 26.4.2013 

Anotace: pracovní  list určený pro shrnutí učiva o příslovcích tvořených od příd. jmen 

 

 

 

 

 

                                                 VY_22_INOVACE_138 

 

 



Adverbs  - HOW ?                                                        name: 

 

                quick   → quickly 

              loud     → loudly 

 příd. jméno příslovce překlad 

příd. jména končící na - y happy happily šťastně 

příd. jména končící na - l careful carefully opatrně 
Příd. jména končící na - le terrible terribly hrozně 

 

1) Make the adverbs: 

 

clear  simple  

slow  real  

original  sad  

beautiful  easy  

safe  secret  

soft  lazy  

quick  bad  

 

2) Complete the sentences : 

 

Open that letter   ……………………………………….. ( opatrně). 

Could you speak    ……………………………………….( pomalu), please? 

You can speak English very  ………………………….( dobře). 

I ride a bike ……………………………….. (rychleji)  than my brother. 

My dad gets up ………………………… (dříve) than me. 

 

Přídavná jména a příslovce stejného tvaru 
adjective   adverb  adjective  adverb  

high  high  long  long  

low  low  fast  fast  

near  near  late  late  

 

 

                   

 

 

LOOK, SOUND, FEEL    +   přídavná jména 

                                    She looks pretty. (Vypadá krásně.)          ne : She looks prettily.   
                                    It sounds good. (Zní to dobře.)                 ne : It sounds well. 
                                    It tastes terrible. (To chutná příšerně.)   ne : It tastes terribly. 
 

 

přídavné jméno + - ly 

good →  well 

You are a very good skater. 
You can skate very well. 
I am…………………. at Maths. Her English is not very ……………….. . Do your                   

homework ………… . Was the film ………………………? My mother is a ………….  cook. 

Jane plays the piano …………………….. . 

 

 



Cílová skupina: žáci 13 - 14 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva a procvičení příslovcí odvozených od přídavných jmen 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovník 

Průběh aktivity, instrukce :   1) společně – tvar příslovce odvozený příponou – ly od příd. jména a upozornění 

                                                            na pravopisná pravidla 

                                                   2) samostatné doplnění tvarů do tabulky a vět ve 2. cvičení 

                                                   3) příslovce a příd. jména se stejným tvarem 

                                                   4) cvičení na nepravidelné good - well 

 Řešení : I am good at Maths. Her English is not very good. . Do your homework well. Was the film good?  

                 My mother is a good cook. Jane plays the piano well . 

 

  
 

Při přípravě pracovního listu bylo využito obrázků z nabídky Klipart. 

 

 


