
6. A, B, D

Procvičte si gramatiku a slovíčka z lekce 1 na stránkách
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs   - Level 2, Unit 1

nebo www.alfbook.cz, heslo ucimesedoma (můžete zůstat v anonymním 
režimu, není potřeba vyplňovat jméno ani jiné údaje) – dále 6.roč – AJ – Project 
2 – Unit 1 AB, 1 CD

Tento týden nová gramatika, zapiš si do sešitu:

Příslovce četnosti (Adverbs of frequency)

- vyjadřují, jak často se něco děje, ptáme se na ně How often….?

- používají se s přítomným časem prostým

always - vždycky

usually/normally – obvykle, normálně

often - často

sometimes - někdy

not often – ne často

never – nikdy

Postavení ve větě:

1) před významovým slovesem
I usually watch TV in the evening.

2) je-li ve větě pomocné sloveso (do, does, don´t, doesn´t, can, must, have…
got), stojí příslovce četnosti mezi pomocným a významovým slovesem
I don´t often go to the cinema.

3) za slovesem BE (am, are, is)
You are always hungry.

Podívej se na věty z článku o robotovi:
pravidlo 1) He normally sets the table. He always tidies my room. He 
normally makes my bed.      

http://www.alfbook.cz/
https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs


pravidlo 2) I´ve usually got a lot of homework. He doesn´t often put 
things in the right places.
pravidlo 3) My chair is usually in the wardrobe. He is always brilliant. 

 učebnice - str. 15/ cv. 4 – doplň frekvenční příslovce na správné místo ve 
větě podle pravidel
cv. 5 – napiš správně věty, použij frekvenční příslovce podle toho, jak 
často tyto věci děláš. (I´m late for school.= Jdu pozdě do školy.)

Věty ze cvičení 4 a 5/15  mi, prosím, pošli na mail kocmankova@4zszdar.cz

 prac. sešit – 1D – str. 10 
- cv. 1 – spoj slovíčka ze sloupce A a B
- cv. 2 – doplň výrazy ze cv. 1 k obrázkům
- cv. 3 – doplň výrazy ze cv. 1
- cv. 4 – poslechni si z CD, co Toby dělá a nedělá doma, doplň

Řešení z     prac. sešitu z     minulého týdne – 1C, s. 9  

cv. 5

2. Does Brett play volleyball? – No, he doesn´t. He plays basketball.

3. Does Brett speak/learn Spanish? Yes, he does. 

4. Does Brett live in a block of flats? No, he doesn´t . He lives in a house.

5. Does Brett get up at seven o´clock? Yes, he does.

cv. 6 

2. What musical instrument does your brother play? – He plays the guitar.

3. What time does your school start? It starts at nine o´clock. 

4. What do you do in the evening? – I read and watch TV.

5. How does your sister get to school? – She gets to school by bus. (She goes by
bus.)

6. What is your favourite school subject? My favourite school subject is 
Geography.
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7. Have you got a pet? Yes, I have got a dog.

8. Where do you live? We live in London/ Britain.


