
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A (skupina pí uč. Svobodové)  8. -  12.6. 
 
1. Uč. str. 36 / 1 – prohlédni si dobře obrázky, pak čti otázky a odpověz na ně (ústně), čti nahlas 
text o škole (vpravo nahoře) 
 
2. SŠ – napiš si nadpis z uč. str 36 Schools in England and Wales   
 - opiš text o škole, který jsi četl v prvním úkolu 
 - pod text opiš tyto otázky a odpověz na ně : 
Are there lessons on Saturday and Sunday? 
What have secondary schools got on Saturday morning? 
Where have most pupils got their lunch? 
Have pupils got school uniforms? 
Have you got a school uniform? 
Have you got your lunch at school? 
 - vynech aspoň 2 řádky, pak si napiš: 
 PAMATUJ 
 v pět hodin     - at five o´clock 
 ve čtvrt na dvě   - at quarter past one 
    
ve čtvrtek    - on Thursday 
v Den dětí    - on the Children´s Day 
v den mých narozenin  - on my birthday 
 
3. SD- uč. str.40/2a – tvoř celé věty  a napiš je: 
 Vzor  1 It´s twenty-five to three. 
 
4. Dobrovolné – přiložený PL k procvičování hodin. 

 
Řešení některých úkolů z minulého zadání: 

1. SŠ - Procvičujeme čas : 

a) twenty-five to seven –  za 10 minut tři čtvrtě na sedm (25 minut do sedmé) 
    quarter to six – tři čtvrtě na šest  
    half past one – půl druhé (půl po jedné)  
    ten past three – za pět minut čtvrt na čtyři (10 minut po třetí) 
    five to nine – za pět minut devět (5 minut do deváté) 
    quarter past five – čtvrt na šest (čtvrt po páté) 
    five past eleven – za deset minut čtvrt na dvanáct (pět minut po jedenácté) 
b) čtvrt na dvanáct – quarter past eleven 
     půl čtvrté – half past three  
     pět minut po desáté  – five past ten 
     za pět minut půl jedné (25 po dvanácté) – twenty-five past twelve 
     za deset minut šest (10 do šesti) – ten to six 
     za pět minut čtvrt na osm (10 po sedmé) – ten past seven 
     tři čtvrtě na sedm – quarter to seven 
2. PS str.33/3 

    2 at quarter to ten   3 on Monday morning    4 on my favourite day    5 at 9.10    6 on my birthday   7 at         

five o´clock    8 at half past seven    9 on my mum´s birthday    10 at ten to nine 

     PS str.33/4 

     2   3:00 (Čj 15:00)          football match 

     3   6:45 (in the evening)  Your Song 

     4   7:15 (in the evening)  Friends 

     5   8.30 (tonight)             Pop Music 

      


