
 

 

VY_22_INOVACE_70 

Adjectives 

 

 

 

 

 

 

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace 

Vzdělávací obor: Anglický jazyk 

Ročník:6. - 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



G: 

krátká přídavná jména 2. 

stupeň 
-er   smaller 

krátká přídavná jména 3. 

stupeň 
the +     - est the coldest 

dlouhá přídavná jména 2. 

stupeň 
        more more dangerous 

dlouhá přídavná jména 3. 

stupeň 
      the most the most  beautiful 

 

1, Translate and choose SHORT (blue)-LONG (green) –IRREGULAR (red) 

amazing  

bad  

boring  

cold  

cool  

crooked  

dark  

delicious  

fat  

fit  

good  

good-looking  

gorgeous  

great  

happy  

hard  

high  

horrible  

hot  

intelligent  

interesting  

large  

light  

low  

narrow  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Complete 

 

1. I saw your new girlfriend. She´s really  _______________________ . 

2. I don´t like going this way, it´s ________________________. 

3. I like your food, it´s _________________________. 

4. I don´t like tigers. They are _________________________. 

5. I´m reading an _________________ book. It´ s about dinosaurs. 

6. I don´t understand this man. He´s really _______________________. 

 

3. Connect with the correct meaning: 

 

1. široký cold 6. mokrý safe 

2. rovný, přímý new 7. stejný same 

3. čistý straight 8. slabý ugly 

4. nový wide 9. bezpečný wet 

5. studený clean 10. ošklivý weak 

 

 

nice  

normal  

old  

sad  

safe  

short  

slim  

small  

soft  

straight  

strange  

stupid  

tall  

terrible  

thick  

thin  

ugly  

unfit  

unsafe  

warm  

wide  

wonderful  

young  

crooced     dangerous     delicious      good - looking      interesting         strange  



4. Translate 

 

ošklivý  úzký  

hubený  studený  

smutný  světlý, lehký  

 

5. Complete 

English Czech 2. st. 3. st. 

 tlustý   

boring    

   the best 

 špatný   

  more wonderful  

   the oldest 

 

6. Translate: 

 

nejhroznější  nejkratší  

tmavší  hloupější  

mladý  měkký  

bezpečnější  chutnější  

 

7. Solve the 

anagrams 

(adjectives) 
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Řešení a metodický list 

1. Přelož a rozliš KRÁTKÁ – DLOUHÁ (označ zeleně) – NEPRAVIDELNÁ (červeně) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

amazing úžasný 

bad špatný, zlý 

boring nudný 

cold chladný 

cool chladivý, „skvělý“ 

crooked křivolaký 

dark tmavý 

delicious chutný 

far vzdálený, daleký 

fat tlustý 

fit fit, v kondici 

good dobrý 

good-looking pěkně vypadající 

gorgeous báječný 

great skvělý, velký 

happy šťastný 

hard tvrdý, těžký 

high vysoký 

horrible hrozný 

hot horký 

intelligent inteligentní 

interesting zajímavý 

large velký 

light lehký 

low nízký 

narrow úzký 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Doplň do textu výrazy z rámečku: 

1. I saw your new girlfriend. She´s really  good - looking. 

2. I don´t like going this way, it´s crooked. 

3. I like your food, it´s delicious. 

4. I don´t like tigers. They are dangerous. 

5. I´m reading an interesting book. It´ s about dinosaurs. 

6. I don´t understand this man. He´s really strage. 

 

3. Spoj se správným významem: 

 

1. široký 5. cold 6. mokrý 9. safe 

2. rovný, přímý 4. new 7. stejný 7. same 

3. čistý 2. straight 8. slabý 10. ugly 

4. nový 1. wide 9. bezpečný 6. wet 

5. studený 3. clean 10. ošklivý 8. weak 

 

 

nice pěkný, milý 

normal normální 

old starý 

sad smutný 

safe bezpečný 

short krátký 

slim úzký 

small malý 

soft měkký 

straight rovný, přímý 

strange divný, zvláštní, cizí 

stupid hloupý 

tall vysoký 

terrible hrozný 

thick tlustý, silný 

thin hubený, tenký 

ugly ošklivý 

unfit ne v kondici 

unsafe nebezpečný 

warm teplý 

wide široký 

wonderful úžasný, báječný 

young mladý 



4. Přelož: 

 

ošklivý ugly úzký narrow 

hubený slim studený cold 

smutný sad světlý, lehký light 

    

5. Doplň tabulku: 

English Czech COMPARATIVE SUPERLATIVE 

FAT tlustý FATTER THE FATTEST 

boring NUDNÝ MORE BORING THE MOST BORING 

GOOD DOBRÝ BETTER the best 

BAD špatný WORSE THE WORST 

WONDERFUL BÁJEČNÝ more wonderful THE MOST WONDERFUL 

OLD STARÝ OLDER the oldest 

 

6. Přelož: 

 

nejhroznější the most horrible nejkratší the shortest 

tmavší darker hloupější more stupid 

mladý young měkký soft 

bezpečnější safer chutnější more delicious 

7. Vylušti anagramy z příd. jmen 

NARROW 

CROOKED 

DIRTY 

OLD 

WARM 

DIFFERENT 

STRONG 

DANGEROUS 

NICE 

Tajenka: THE GREAT FIRE OF LONDON 


