
ANGLICKÝ  JAZYK  V. A,  SKUPINA  P.  UČ.  SPÖRLOVÉ 

(úkoly na týden 15. 6.  -  19. 6.) 
 

1.  Čti časové údaje celou větou anglicky. Rozlišuj 

     dopoledne (a. m.) a odpoledne (p. m.) 

     Vzor:     1:40    It´s twenty to two a. m. 

                 18:20    It´s twenty past six p. m. 

        3:05          21:55         17:15 

     13:50             7:30         14:10 

        5:45             8:00           6:20 

     22:35           16:25         10:40  

 

2. Učebnice 41/4 + sešit A-D  
     Časy uvedené na obrázku napiš číslicemi a utvoř 

     věty o tom, kolik je hodin. 

     Vzor:    2:15  It´s quarter past two. 

     (Začni psát od obrázku druhých hodin v pořadí.) 

 

3.  Sešit A-D 
      Utvoř otázky k odpovědím. Do sešitu napiš otázky 

      i odpovědi. 

      __________________? It´s Friday today. 

      __________________? This present is for his brother. 

      __________________? I´ve got Music at half past ten. 

      __________________? Tom is at the shops. 

      __________________? I´ve got Art on Wednesday. 

     Toto cvičení pošli, prosím, ke kontrole. 

     Nafoť, či naskenuj a pošli na školní mail. 

 

4.  Pracovní sešit 33/5 
 

5.  Učivo: Přítomný čas prostý (seznámení) 
      Tento čas vyjadřuje činnost, která se pravidelně opakuje 

      (každý den, často a pod.). 

       

      Časování sloves - tvary oznam. způsobu, kladné 

      číslo jednotné                                číslo množné 

     1. os.  I read          (já čtu)             1. os. we read    (my čteme) 

     2. os.  you read    (ty čteš)           2. os. you read   (vy čtete) 

     3. os.  he reads    (on čte)            3. os. they read  (oni čtou) 

                 she reads  (ona čte) 

                 it reads       (ono čte) 

      

     Tvoření je jednoduché. K podstatnému jménu nebo zájmenu 

     se přidá sloveso.  

     Výjimkou je 3. osoba čísla jednotného, u které se přidává koncové  -s. 

 

     Rozdíl mezi časem přítomným průběhovým a časem přítomným prostým: 

     I am sleeping.  =  Já právě teď spím. 

     I sleep.               =  Já spím. (často, každý den, činnost se opakuje) 



 

     Časuj ústně slovesa: write, drink, eat, sleep, jump. 

 

 

 

Řešení některých úkolů z minulého týdne: 

Sešit A-D 
   6:40  =   6:40 a. m.   It´s twenty to seven. 

 21:30  =   9:30 p. m.   It´s half past nine. 

 18:10  =   6:10 p. m.   It´s ten past six. 

 12:45  = 12:45 p. m.  It´s quarter to one. 

 

PS 32/2 
   1   It´s twelve o´clock.                2   It´s quarter to eight. 

   3   It´s ten to four.                        4   It´s five past seven. 

   5   It´s six o´clock.                        6   It´s twenty-five past two. 

   7   It´s twenty-five to five.          8   It´s five past nine. 

   9   It´s quarter past eleven.    10   It´s five to three. 

11    It´s quarter past twelve.    12   It´s twenty-five to four. 

 

PS 33/3 
1  on Saturday                         6   on my birthday 

2  at quarter to ten                 7   at five o´clock 

3  on Monday morning          8   at half past seven 

4  on my favourite day           9   on my mum´s birthday 

5  at 9.10                                10    at ten to nine 

 

 

PS 33/4 
1   07:05 (a. m.)   The Good Morning Show 

2   03:00 (p. m.)   The football match 

3   06:15 (p. m.)   The Friends 

4   06:45 (p. m.)   Your Song 

5   08:30 (p. m.)   The Pop Music 

 


