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Milí osmáci, 

Tak jsme společně doputovali do posledního týdne on-line/ vzdálené výuky. Nebylo to jednoduché, ale opět 

se ukázalo, že někteří dokáží pracovat poctivě, pravidelně, soustavně i za neobvyklých podmínek – ty moc 

chválím. Bohužel se to nedá říct o všech, ale to už záleží na každém z vás, jak si to v sobě nastavíte. Učíte se 

pro sebe a pro svůj budoucí život. 

Ve čtvrtek 18. 6. budete odevzdávat učebnice – letos i učebnice angličtiny. Proto si je pečlivě zkontrolujte, 

vygumujte, pokud jste si někde něco poznamenali, a také slepte, pokud je to třeba. Ať je předáváte mladším 

v pořádku. 

Ať proběhne závěr školního roku v pohodě.       HS 

 

Úkoly na následující týden (15. - 17. 6.): 

1) Neustále si procvičujte slovíčka a nepr. slovesa. Letos jsme s nepr. slovesy začali, ale tím to nekončí. 

Budete je potřebovat i příští rok. Přístup do Quizletu budete mít otevřený i přes prázdniny, příští rok 

asi budeme pokračovat, takže procvičovat můžete pořád. Navíc máte i tu Excel tabulku (v Teams) 

pro nepr. slovesa, takže můžete procvičovat i tam a pomalu si zkoušet i ty 3. tvary. Na to najedeme 

v září. 

 

2) Vypište si do slovníčku slovíčka z 6. lekce – části C a D + Culture. V Quizletu procvičovat nemusíte, 

ale vypsat ano. Kdo chce, může i procvičovat. 

 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

    Příslovce x přídavná jména 

Příslovce rozšiřují význam sloves. 

Přídavná jména rozšiřují význam podstatných jmen. 

 

A) Při rozhodování, zda bude ve větě příslovce nebo přídavné jméno se musíme správně zeptat. 

 

Př.  He speaks slowly.                                  Mluví jak? Pomalu → bude tam příslovce 

He is a slow speaker.    Jaký je mluvčí? Pomalý → bude tam příd. jméno 

 

Významově jsou si tyto věty velmi podobné, lze je však vyjádřit dvěma způsoby. 

Sarah sings well.    Zpívá jak? Dobře  → příslovce 

Sarah is a good singer.   Jaká je zpěvačka? Dobrá → příd. jméno 

 

This exercise was easy.   Jaké bylo to cvičení? snadné → příd. jméno 

He got there easily.    Jak se tam dostal? Jednoduše → příslovce 

 

 



B) Po slovesech smyslového vnímání (smell, look, taste, sound, feel) se v angličtině používá přídavné 

jméno, na rozdíl od češtiny – tam je příslovce. 

The soup tastes good.   Polévka chutná dobře. 

It looks strange.   Vypadá to divně. 

It sounds great.   To zní úžasně. 

I feel miserable.   Cítím se mizerně. 

The new perfume smells nice. Ten nový parfém voní hezky.  

 

C) Některá příslovce po připojení koncovky – ly mění svůj význam. 

 

Převzato z Help for English: 

přídavné jméno příslovce bez koncovky příslovce s koncovkou 

hard – tvrdý, težký hard – těžce, tvrdě hardly – sotva, stěží            !!! 

late – pozdní late – pozdě lately – poslední dobou 

high – vysoký high – vysoko highly – vysoce, velmi 

deep – hluboký deep – hluboko deeply – hluboce, velmi 

wide – široký wide – široko, zeširoka widely – obecně, mnoha lidmi 

near – blízký near – blízko nearly – téměř 

close – blízký close – blízko closely – pozorně / úzce 

 

 

 

       D) Příslovce můžeme také stupňovat podobně jako přídavná jména. 

a) pomocí koncovek – ta kratší 

2. stupeň - koncovkou – er 

3. stupeň - koncovkou – est 

 

   Fast  faster  fastest     nejrychleji 

   Deep  deeper  deepest    nejhlouběji 

   Early  earlier  earliest      nejdříve 

   (u příslovcí zakončených na -ly, pokud se tvar příslovce shoduje s příd. jménem) 

  

 b) opisem – delší 

2. stupeň – more 

3. stupeň – most 

  

 Easily  more easily  most easily   nejsnáze 

 Quickly more quickly  most quickly   nejrychleji 

 Interestingly more interestingly most interestingly  nejzajímavěji 

 

 c) nepravidelně 

   well  better   best    nejlépe 

   badly  worse   worst    nejhůře 

   little  less   least    nejméně 

   many/much more   most    nejvíce 

   far  farther/further  farthest/furthest  nejdále 

  

 

 



4) V učebnici na str. 70 si přečtěte článek. Poslech vám vložím do Teams. Všímejte si hlavně postavení 

přídavných jmen a příslovcí ve větách. 

 

5) Do cvičného sešitu vypracujte z učebnice na str. 71 cv. 5. Rozhodněte se, zda použijete příslovce 

nebo příd. jméno. 

 

 

Enjoy your summer holidays 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Solution (řešení): 

Ad 5) 

Uč. str. 71/5: 1 – slowly 2 – horrible 3 – quietly 4 – quickly 5 – loud 

  6 – suddenly 7 – carefully 8 – hard 9 – safe, happily 

  10 – well 

 

 


