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REMEMBER (pamatuj) – nepiš do sešitu, už máme zapsáno dříve 

UNIT 6A = budeme pracovat s  

PRESENT SIMPLE (přítomný prostý) = prostě napiš sloveso 

I / you / we /they        play, work, go ..        (zápor) don´t play (work, go..) 

he /she / it  (= musí syčet!)  plays , works, goes ..       doesn´t play (work, go ..) 

kdy používáme: něco se pravidelně / nepravidelně opakuje, rutina, prostě to tak je, 

fakta.(Každý den chodím do školy (prostě to tak je) I go to school every day.) 

NÁPOVĚDA = SLOVA (frekvenční příslovce), TYPICKÁ PRO PRESENT SIMPLE)!!! 

always(vždy) – usually(obvykle)/normally – often(často) – sometimes(někdy) – 

never(nikdy) 

 

1. uč. 63/3c (doplň a napiš do šk. sešitu věty podle textu str. 62 = doplňuješ: always, 

usually, often..) 

example: 1. vidíš get a video from … hledáš v textu = foto č.1, 3. řádek …But we usually get a 

video …- doplníš 1. We usually get a video from the video shop. 

Všimni si, kde je příslovce ve větě: 

1. před slovesem (kladná věta, sloveso=jedno slovo) I often go ../ She never read .. 

2. mezi pomocným slovesem (do, don´t, doesn´t, can´t, didn´t ..) a slovesem, a také HAVE 

GOT / HAS GOT  (jsou to dvě slova) !!! 

    They don´t usually buy .. / Does he normaly work …/ I have always got a car. 

3. TO BE (sloveso být) – za sloveso (pouze u slovesa být !!!) I´m often ill. /  

     We´re never .. / She was usually … 

 

2. PS 56/1 a, b (a – seřaď příslovce z tabulky od nejmenšího opakování) 

                               (b – přepiš věty a příslovce ze závorky doplň na správné místo) 

3. KVÍZ (v úterý bude na Classroom) 

 

Vypracované strany (z uč / PS / sešitu) ofotit a zaslat na    m.hulenkova@zs-srbska.cz  nebo Classroom. 

 

mailto:m.hulenkova@zs-srbska.cz

