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Metodika:
Slide 4: Tabulka s přehledem - příslovce četnosti výskytu

Slide 5: Tabulka s příklady ve větách + grafické zobrazení - názorná ukázka

Slide 6: Cvičení u tabule - žáci tvoří věty přetahováním slov na příslušnou linku, dané 
příslovce umístí správně do věty (za podmět)

Slide 7: Activity toolkit (keyword match) - žáci spojují příslovce (český a anglický 
název), mohou použít ústně ve větách

Slide 8: Cvičení u tabule - žáci opět tvoří věty přetáhováním slov a daného příslovce na 
linku - pozor na pořádek slov ve větě, tentokrát dáváme příslovce až za sloveso "to be"

Slide 9: Tabulka - přehled pravopisu a výslovnosti sloves ve 3. os. j. č. v přítomném čase  
prostém (-s, -es)
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FORM AND BASIC MEANING

       S   +  ADVERB  + VERB

ex:     Bob        always                 comes    to class on time.

   always           100%   

   usually           99% - 90%   

   often             75% - 90%   

   sometimes     75% - 20%   

   seldom           25% - 10%   

   rarely             10% - 1%   

   never              0%
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Sun. Mon. Tues. Wed. Thurs. Fri. Sat.

Ann always drinks tea 
with lunch.

Bob usually drinks tea 
with lunch.

Maria often drinks tea 
with lunch.
Gary sometimes drinks 
tea with lunch.
All seldom drinks tea with 
lunch.
Georgia rarely drinks tea 
with lunch.
Joy never drinks tea with 
lunch.

Examples:
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Add the adverbs and put the words in the correct order:

1. breakfast Ialways eat

2. usually
at 7:00 Iget up

3. sometimes I with dinner have tea

4. never carrots I foreat

5. usually eats cafeteriea Bob thelunch at

6.

breakfast

rarely tea Ann drinks
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Match the Czech and the English expressions and make sentences ...
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1. class isalways Ann

2. often
for Sue classlate

3. sometimes I with dinner have tea

4. rarely Ieat

5. usually is evening Bob thehome at

6.

breakfast

never coffee Sue drinks

USING FREQUENCY ADVERBS WITH BE

ex:    Tom           is                usually  late for class.

       S   +     BE   +   ADVERB

time foron

for

in

is
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      rub - rubs

      ride - rides

      smile - smiles      

Vylovujeme /z/, protože předchází znělá 
slabika 

      drink - drinks

      sleep - sleeps

      write - writes

Vylovujeme /s/, protože předchází 
neznělá slabika 

      push - pushes

      teach - teaches

      kiss - kisses

Sloveso končící na: -sh, -ch, -ss, -x

Spelling: add -es

      cry - cries

      study - studies

Na konci slovesa je souhláska + -y  

Spelling: add -es
      pay - pays

      buy - buys 

Na konci slovesa je samohláska + -y  

Spelling: add -s
      have - has

      go - goes

      do - does

3. osoba jedn. čísla sloves have, go a do je 
nepravidelná

Spelling and Pronunciation
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Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.704.1

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6
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