
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A (skupina pí uč. Svobodové)  27.4. - 1.5. 
 

1. PS str.28/1 – prohlédni si dobře tabulku – rozvrh (timetable). Potom čti rozhovor a doplň  
věty podle toho, co ses dozvěděl z rozvrhu. 
 

2. Opakujeme  čas:   
Do SŠ si opiš a nakresli ( kružnice s poloměrem  r ꞊ 3 cm): 
 

     TIME 
 

 
What time is it? – Kolik je hodin? 
It´s five o´clock. – Je pět hodin. 
It´s half past two. – Je půl třetí.          (Pozor → půl po druhé ꞊ půl třetí.) 
Is quarter past one. – Je čtvrt na dvě.  (Pozor → čtvrt po jedné ꞊ čtvrt na dvě.) 
It´s quarter to three. – Je tři čtvrtě na tři. (Pozor → čtvrt do tří ꞊ tři čtvrtě na tři.) 
 

3. PS str.32/1 – pouze hodiny 1-4 !! 
4. SD –  a) přelož a napiš tyto věty: 

Je dvanáct hodin. Je půl jedenácté. Je čtvrt na sedm. Je tři čtvrtě na šest. Je půl osmé.  
b) nakresli hodiny ( kružítkem kružnice o poloměru 1,5 cm) a dokresli správně ručičky 
It´s half past four. It´s ten o´clock. It´s quarter to two. It´s quarter past twelve. 

 
Řešení některých úkolů z minulého zadání: 

1. SD – uč. str.33/3b – přepiš věty, slova v závorce doplň ve správném pořadí 
2. SŠ – odpovědi: 

My school        
Are you a pupil? – Yes, I am. 
What class are you in? – I´m in class V.A. 
How many pupils are there in your class? - There are… (22..24..?) pupils. 
What lessons have you got on Monday? - We´ve got Czech, Maths….  nebo I´ve got… 
When have you got PE? -  We´ve got PE on … . (day)         nebo I´ve got… 
Have you got Czech on Friday? – Yes, we have.          nebo Yes, I have. 
Have you got Chemistry? – No, we haven´t.           nebo No, I haven´t. 
Have you got Maths every day? – Yes, we have.          nebo Yes, I have. 
Do you like Music? – Yes, I do.             nebo No, I don´t. 
Can you speak English good? – Yes, I can.           nebo No, I can´t. 
What are your favourite subjects? – It´s  … ( Art…) 
 

3. PL z předmin. týdne „Revision“: 



 



 


