
ANGLIČTINA – 6. TŘÍDA  
 

1.) Školní sešit – zápis: 

ADVERBS OF FREQUENCY = PŘÍSLOVCE ČETNOSTI  

- příslovce četnosti vyjadřují, jak často se něco děje 

→ always = vždy, sometimes = někdy, often = často, usually = obvykle, normally = normálně,  

     never = nikdy    

- ptáme se na ně pomocí výrazu How often…? (=Jak často…?)  

→ How often do you go to the cinema?  

 

a) příslovce čestnosti obvykle stojí ve větě před slovesem: 

She   usually    watches TV in the evening.  

             ↓             ↓ 

      příslovce     sloveso 

b) pokud je ve větě pomocné sloveso (např. do, don’t,…) stojí příslovce mezi pomocným a 

významovým slovesem:  

I     don’t       often       go to the cinema.  

        ↓             ↓          ↓ 

pomocné   příslovce    významové  

sloveso                          sloveso  

c) Příslovce četnosti obvykle stojí za slovesem BE: 

It    is     always cold in winter.  

      ↓         ↓ 

      be       příslovce 

 

Pod zápis si překresli zelenou tabulku z učebnice str. 15 / cv. 3A. V této tabulce jsou příslovce 

četnosti seřazena podle jejich stupně četnosti. Vyjadřují, jak často danou činnost děláme → NEVER 

= žádná hvězda, činnost neděláme nikdy, NOT OFTEN = jedna hvězda, činnost neděláme často, 

SOMETIMES = dvě hvězdy, činnost děláme někdy, atd….  

 

2.) Učebnice str. 15: 

cv. 4 – tvým úkolem je vytvořit věty o robotu Quasarovi z minulého zadání. V závorce je vždy 

příslovce četnosti, které máš správně vložit do věty. Věty napiš do sešitu. Pracuj se zápisem, kde je 

vše vysvětleno. První tři věty uvádím jako příklad, do sešitu tedy přepiš pouze věty 4-8. 

 

1. Quasar usually vacuums the floor. (usually) → příslovce je před slovesem (v zápisu bod A)  

2. He doesn’t normally do the shopping. (normally) → příslovce je mezi pomocným a významovým 

slovesem (v zápisu bod B)  

3. My homework isn’t always easy. (always) → příslovce je za slovesem BE (v zápisu bod C)  

 

3.) Pracovní sešit str. 11: 

cv. 7 – do části “about me“ doplň, jak často děláš různé aktivity ty (aktivity si můžeš vymyslet). Do 

části “about other people“ doplň, koho budeš chtít (můžeš do každé věty vybrat jinou osobu) a 

napiš, jak často dělají různé aktivity oni.  

 


