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Anotace:  pracovní  list shrnující učivo o použití frekvenčních příslovcí a jejich pozici  
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Adverbs of frequency                                                    name : 

How often ? 

 

always      →  usually      →  often     →  sometimes   →    rarely   →     hardly ever    →     never 

       

 

Word order :                                                                                                                        

1) před významovým slovesem :  I never go to the theatre. 

2) za slovesem to be :  I´m often at home. 

3) ve větě s pomocným slovesem stojí mezi : I don´t usually  go to the gym. 

 

Re- write the sentences with the adverbs : 

a) I get up before 9 o´clock at the weekend. ( rarely) _________________________________________ 

b) Peter goes by bus to school. ( sometimes) _______________________________________________ 

c)  She is late for school. ( usually)  _______________________________________________________ 

d) We don´t  watch Tv in the morning. ( often) _____________________________________________ 

e) They are at home. ( usually ). _________________________________________________________ 

 

Put the words in the correct order : 

 

 never /   watch /   on Tv    /   the news   /   I 

 plays   / tennis  /  he  /  sometimes 

 mum  /   often  /  my  /  is   /  very  /  tired 

 don´t   /  usually  /  they  /   drink  /  for   /   breakfast   /  milk 

 can´t    /  out  /   I   /    in  / evening  /  normally   /   go  /  the 

 always   /    help  /   our  /  parents    /  we  / at  home 

 

How often do you do these things ? 

- go to the cinema             ________________________________________________________ 

- play computer games    ________________________________________________________ 

- be late                              ________________________________________________________ 

- write an e- mail to your friend  __________________________________________________ 

- visit a museum                ________________________________________________________ 

- drink Cola                         ________________________________________________________ 

- be home at the weekend   ______________________________________________________ 

 

                                                    

          
 

 

once a day   -    

twice a week  - 

three times a week – 

daily, weekly, monthly, yearly -  



Cílová skupina:  žáci 13-14 

Cíl aktivity:  shrnutí učiva o frekvenčních příslovcích 

Forma práce :  samostatná práce 

Časová dotace:  25 min 

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky 

 

Průběh aktivity, instrukce : 

1) práce se slovníkem – vyhledávání významu uvedených frekvenčních příslovcí 

2) pravidlo o pozici frekv. příslovce ve větě 

3) přepis vět – správné umístění příslovce 

4) očíslování pořadí slov ve větě 

5) utvoří vlastní odpovědi na uvedená spojení, použijí frekv. příslovce 

6) jiná vyjádření pro opakované činnosti - frazeologie 

Řešení :  

a) I rarely get up before 9 o´clock at the weekend.  

b) Peter sometimes goes by bus to school.  

c)  She is  usually late for school.  

d) We don´t often  watch Tv in the morning.  

e) They are usually at home.  

 

 I never watch the news on Tv. 

 He sometimes plays tennis. 

 My mum is usually tired. 

 They don´t usually drink milk for breakfast. 

 I can´t normally go out in the evening. 

 We always help my parents at home. 

 

Při přípravě pracovního listu bylo použito obrázků z nabídky Klipart. 

 


