
 

Aj – 6.ročník – úkoly:  4. – 15.5.2020 

Na vypracování úkolů máš zase 14 dní. První část úkolů je pro skupinu p.Koutné, druhá část 

je pro skupiny p.Märzové a p.Špalka.  

 

Úkoly pro skupinu p.Koutné 

Úkol č. 1 – pracovní sešit str. 27 – vypracuj všechny úkoly (CD je součástí sešitu – zadní desky) stránku 

vyfoť a ZAŠLI UČITELI 

 

Úkol č. 2 – pracovní sešit str. 28 – cv. 3 vyfoť a ZAŠLI UČITELI 

        NEZAPOMEŇ – 3. os. č. jed = -s / -es (plays, likes, watches …) 

        We play football. X He plays football. 

 

Úkol č. 3 – nastuduj adverbs of frequency (příslovce častosti) – zapiš do sešitu 

Adverbs of frequency (příslovce častosti) 

- vyjadřují odpověď na otázku How often (Jak často) 

- vyskytují se převážně v přítomném čase prostém 

- 100%  always  vždy 

usually  obvykle 

often  často 

sometimes občas 

- 0%  never   nikdy 

- ve větě stojí před slovesem -  We often go to the cinema. 

She sometimes plays basketball. 

I don’t often play PC games. 

- !! pokud je ve větě am, is, are  stojí za slovesem –   I am never sad. 

She’s often ill. 

They’re always happy. 

 

Úkol č. 4 – pracovní sešit str. 29 / 5,6  

 

 



 

 

 

Úkol č. 5 – doplň příslovce na správné místo ve větě – ZAŠLI UČITELI 

0   I watch TV on Sunday. always 

    I always watch TV on Sunday. 

1  My brother does his homework.  never 

………………………………………………………………………………………………… 

2  James and Sally are hungry. usually 

…………………………………………………………………………………………………. 

3  Our teacher is angry with us. sometimes 

…………………………………………………………………………………………………. 

4  Nadia and Kate go to the cinema together.  often 

…………………………………………………………………………………………………. 

5  You are late.  always 

…………………………………………………………………………………………………. 

6  My dad’s nervous.    sometimes 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol č. 6 – procvič online 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverbs_of_frequency_order.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverbs_of_frequency_order.htm


 

Skupina p.Märzové a p.Špalka 

 

Minule jsme se naučili, jak je to s počitatelnými (countable) a nepočitatelnými (uncountable) podstatnými 

jmény. Dozvěděli jste se i to, jak se ptáme na množství – kolik. 

Dnes se mrkneme na vyjádření množství. Prostuduj si následující tabulku. 

  

 

 

Úkol č.1 - tuto gramatiku teď procvičíme na webových stránkách:  

https://www.mauthor.com/present/5850520900730880. Tyto stránky už znáš z minula, takže bys s nimi neměl/a mít 

žádný problém. Projdi si prosím lekce 2A a 2B (tzn. SB 42-45 a WB 48-55).  

 

 

Úkol č.2 – přelož následující věty – POŠLI UČITELI 

1. Dědeček jí každé ráno k snídani několik vajec. 

2. Na zahradě máme hodně stromů. 

3. Mám jen trochu času. 

4. V řece je hodně vody. 

5. Kolik mléka vypiješ každý den? 

6. Kolik předmětů máte ve škole tento rok? 

 

https://www.mauthor.com/present/5850520900730880


Úkol č.3 – přečti si následující text a u následujících vět zatrhni T/F (pravda/lež) 

Some people hate cooking and prefer eating out. But I love it. When you cook at home, you can use 

fresh ingredients and high-quality food. I buy all fruit and vegetable at the local market. Then I have 

my favourite shop with meat and fish – always fresh as well. I cook every lunch at the weekend and 

sometimes dinners in the week. My favourite is fish. And I often cook Mexican meals . I quite like spicy 

food. 

Me and my husband love sweets. I have lots of recipes for healthy desserts and sweet breakfasts. 

Would you like to try one? 

Fran likes cooking. T     F 

She never uses fresh ingredients.  T     F 

She cooks both in the week and at the weekend. T     F 

Fran doesn´t like fish. T     F 

Her husband loves sweets but she doesn´t.  T     F 

´ 

Úkol č.4 – zařaď následující slova mezi počitatelná nebo nepočitatelná – POŠLI UČITELI 

 

 


