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Tak, takto běžíme do finále. Čeká nás už 14. týden (15. – 19. 6.). Vydržte a poctivě splňte úkoly, aby vám 

pak nechyběly . V zadání v Teams máte dotazník na sebehodnocení – prosím všechny, aby ho poctivě 

udělali (ten, kdo ho ještě neudělal) – je to místo úkolu – zamyslíte se nad tím, jak se vám v této nelehké 

době dařilo, co bylo pro vás dobré, co špatné, co byste třeba změnili. Není to na známky, snažte se být 

upřímní  a také doplňte všechny odpovědi.        

            

Ještě se budeme v tomto týdnu blíže věnovat příslovcím, abychom je hezky zvládli. 

1. Slovíčka – procvičujete v Quizletu slovíčka 6A – TV programmes, 6B – At the movies – kdo bude 

poctivě trénovat, bude mít méně práce v září – a to přece chcete, že jo, ne, aby pak hned byla 

honička. Proto když budete mít volnější chvíli, nezapomenete procvičovat i minulé časy sloves – ty 

budeme pak taky potřebovat, tak ať pak nemáte fofry s velkým doháněním. Ti, kteří už pochopili 

výhody Quizletu, že je to velký pomocník při nácviku, tak se tam určitě s důvěrou vrhají na 

procvičení. Nebojte se, budeme ho využívat i nadále, když už tu možnost máme a naučili jste se 

s ním pracovat. 

 

2. Zkusíte si procvičit příslovce, aby vám nedělaly potíže, a také přídavná jména. Do cvičného sešitu 

vypíšete příslovce z textu „Doctor X“ – už jste si je nacvičili minule, tak to půjde rychle. U každého 

barevně vyznačte koncovku, aby vám bylo jasné, jak vzniklo, uvědomte si, kde stojí, k čemu se 

vztahuje a jak se zeptáte (jak?).  

 

Potom vypíšete přídavná jména – uvědomte si, kde stojí, k čemu se vztahují, co popisují a jak se na 

přídavné jméno ptáme (jaký?). 

 

3. Pak se přesunete ke cvičení 5 na str. 71 a vyberete správný výraz, který do věty patří. Přídavné 

jméno nebo příslovce? Nacvičili jste si na textu. Použijte základní otázky JAK x JAKÝ a určitě  to 

půjde . Taky si všímejte, jestli se vztahuje k podstatnému jménu (adj.) nebo ke slovesu (adv.). 

Pokud je před ním neurčitý člen, je to vždy přídavné jméno (= pomůcka ). 

 



4. V pracovním sešitě na straně 56 – cvičení 1: vytváříš příslovce z přídavných jmen – pozor na ty, co 

nemění tvar a nepravidelné „good“. 

 

Pak zkusíš tato příslovce použít ve větách ve cvičení 2. Slovesa máš napovězena v rámečku. Pozor 

na to, že popisuješ obrázky, proto používáš čas přítomný prostý!!! 

 

 

5. Své snažení tento týden zakončíte u videí. První není video – máte tu vysvětlení gramatiky ještě 

jednou, třeba to pomůže pochopení. Další budou ne jen k učení, ale i „for fun“  

 https://www.helpforenglish.cz/article/2006051002-prislovce-tvorena-z-pridavnych-jmen - vysvětlení 

 gramatiky 

 https://www.youtube.com/watch?v=KVNS1_413ac 

 https://www.youtube.com/watch?v=94aFcx6oliY příslovce 

 https://www.youtube.com/watch?v=GZndKle-QAc příslovce x přídavné jméno 

 https://www.youtube.com/watch?v=7GxBe-3CG3E Exploring The Landforms of the Earth 
         – něco k zeměpisu 

       

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Učebnice:  

70 / Doctor X – příslovce, přídavná jména: 

Adverbs: Slowly, quietly, horribly, easily, loudly, quickly, well, fast, soon, carefully, near, suddenly, 

  hard, sadly, slowly,safely 

Adjectives: strange, hard, sad, old, slow, good, horrible, easy, secret, fast, open, safe 

71/5: 1 slowly 2 horrible 3 quietly 4 quickly 5 loud  6 suddenly 7 carefully 

 8 hard  9 safe / happily  10 well 

Pracovní sešit: 

56/1: beautifully, carefully, easily, fast, well, happily, hard, heavily, horribly, loudly, miserably, quickly, 

 quietly, slowly 

56/2: 2 He is playing the guitar loudly.  3 She is playing tennis badly. 

 4 She is singing beautifully.   5 She is talking quietly. 

 6 He is driving fast.    7 He is building a house of cards carefully. 

 8 He is doing his HW happily.   9 It is moving slowly. 
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