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Anotace
 Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu AJ
pro 5. ročník, žáci si procvičí poznávání času. Je součástí
tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti – 5. ročník.
 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané
téma.
 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice:
Tom Hutchinson: Project 1, Oxford University Press, 1999.

Jméno:_______________

Čas v angličtině říkáme podle toho, ve které
půlhodině se nachází velká ručička.
5:05 = 5 minutes past five = 5 minut po páté
5:12 = 12 minutes past five = 12 minut po páté
5:15 = quarter past five = čtvrt hodiny po páté
5:29 = 29 minutes past five = 29 minut po páté
5:30 = half past five = půl hodiny po páté
5:31 = 29 minutes to six = 29 minut do šesté
5:40 = 20 minutes to six = 20 minut do šesté
5:45 = quarter to six = čtvrt hodiny do šesté
5:51 = 9 minutes to six = 9 minut do šesté
6:00 = six o´clock = šest hodin

1. Vypiš z článku v učebnici ze strany 40 věty s časovými
údaji u prvních šesti fotografií:
a)________________________________________________
b)________________________________________________
c)________________________________________________
d)________________________________________________
e)________________________________________________
f)________________________________________________

2. Napiš tyto věty česky:
a)________________________________________________
b)________________________________________________
c)________________________________________________
d)________________________________________________
e)________________________________________________
f)________________________________________________
3. Podívej se na další čtyři fotografie a podle textu pod
nimi doplň správné slovo:
a) I read ____ twenty minutes.
b) I ____ TV from quarter past seven to nine o´clock.
c) I do my homework ____ half past four ____ six o´clock.
d) Then I ____ to sleep.
e) I go to ____ at half past nine.
f) I have dinner ____ half past six ____ my mum and dad.

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
1. Vypiš z článku v učebnici ze strany 40 věty
s časovými údaji u prvních šesti fotografií:
a) I get up at twenty past seven and I have a shower.
b) I have breakfast at twenty-five to eight.
c) I go to school at quarter past eight.
d) Lessons start at nine o´clock.
e) We have lunch at school at half past twelve.
f) We finish school at half past three and go home.
2. Napiš tyto věty česky:
a) Vstávám za deset minut půl osmé a dám si sprchu
(7:20).
b) Snídám pět minut po půl osmé (7:35).
c) Jdu do školy ve čtvrt na devět (8:15).
d) Vyučování začíná v devět hodin (9:00).
e) Obědváme ve škole o půl jedné (12:30).
f) Škola nám končí o půl čtvrté a jdeme domů (3:30).
3. Podívej se na další čtyři fotografie a podle textu
pod nimi doplň správné slovo:
a) I read for twenty minutes.
b) I watch TV from quarter past seven to nine o´clock.
c) I do my homework from half past four to six
o´clock.
d) Then I go to sleep.
e) I go to bed at half past nine.
f) I have dinner at half past six with my mum and
dad.
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