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Dostali jsme se k poslední lekci v učebnici. Ještě než se vrhnete na slovíčka, tak si 

zopakujete stupňování dlouhých přídavných jmen na Google Classroom v jednom 

cvičení, kde budete psát celé věty, ve kterých srovnáte dvě určené věci. Popis bude 

u cvičení.  

1. A nyní se už vrhneme na novou slovní zásobu. To znamená, že si 

zapíšete a naučíte slovíčka lekce 6A Films and things. (pracovní sešit 

strana 79) a protože je tam hodně známých slovíček, přidáme hned 

slovíčka 6B At the movies ze strany 80. Těch je už trochu více, ale také 

tam nejdete několik již známých.  

 

Malé opakování slovní zásoby dám pak od úterý 9.6. na GC.  

 

2. V lekci 6A se seznámíte s příslovci, které označují frekvenci – jak často 

něco děláme. Budeme postupovat tak, že si přečtete nebo poslechnete – 

poslech pošlu na GC i přes bakaláře – text na str. 62 v učebnici. Pak si 

pomocí pracovního sešitu a tabulky v části 6.1 na straně 74 doplníte DO 

SEŠITU zelenou tabulku na straně 63 (prakticky jde o zkopírování tabulky 

z pracovního sešitu). Nadpis bude: PŘÍSLOVCE FREKVENCE.  

Pracovní sešit – část 6.1. je třeba si pročíst celý, ne jen tabulku.  

 

A pod tabulku si doplníte věty ze cvičení 3c/63 v učebnici. Věty najdete 

v článku na předchozí straně. Doplňte věty 1-3 a 7-8. Doplněné příslovce 

zvýrazněte. A všimněte si, na kterém místě ve větě je.  

 

3. Na pořádek slov ve větě, nebo správné umístění příslovcí frekvence je další 

cvičení na stejné straně v učebnici 63/4. Přepište všechny věty s tím, že 

do nich doplníte na správné místo příslovce, které je za větou v závorce. 

Cvičení se opět zkontrolujete sami podle souboru, který pošlu ke konci na GC.  

 

4. Na toto téma (pořádek slov ve větě + zařazení frekvenčního příslovce) 

pak dám opět na GC od středy 10.6. cvičení. 

 

Posíláte úkoly jen přes GC. Kontrolujete také přes GC.  


