
Milí žáci, 

 moc Vás všechny zdravím a doufám, že jste všichni zdraví a máte se prima.  

Máte za sebou dva prodloužené víkendy, tak jste si jistě všichni odpočinuli, a 
můžeme se zase zvesela vrhnout do práce  A poslední týdny jste měli týdně 
pouze 2 hodiny. 

Písničky, některé příběhy a testy, atd., jsou na webových stránkách k Happy Street 
(např. https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchan
ts_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs ). 

 

11.5. 

Znovu si prosím přečtěte teorii z minulého týdne 

 

České 'čtvrt na' se tedy anglicky řekn  half / hɑ:f/ - půl 
 

 quarter / kwɔ:tə/ - čtvrt 

V angličtině se určování času zásadně liší od českého. České 'čtvrt na dvě' se v angličtině čte jako 
'čtvrt po jedné'. České 'půl druhé' je v angličtině jako 'půl po jedné'. Naše 'tři čtvrtě na dvě' je v 
angličtině jako 'čtvrt do dvou'. 
 
Abychom to tedy řekli anglicky, budeme potřebovat dvě předložky: 
 

past /  (po) 
to  / (do) 

Čtvrt na ... 

e jako 'čtvrt po'. Použijeme tedy podstatné jméno QUARTER (se členem A) a předložku PAST: 

čtvrt na dvě = a quarter past one  (čtvrtka po jedné) 
čtvrt na deset = a quarter past nine  (čtvrtka po deváté) 

Nenechte se zmást tím, že v češtině se vlastně používá jiné číslo než v angličtině. 



Půl ... 

 
U půl hodiny použijeme podstatné jméno HALF (bez členu) a opět předložku PAST: 

půl druhé = half past one  (půlka po jedné) 
půl desáté = half past nine  (půlka po deváté) 

Tři čtvrtě na ... 

 
České 'tři čtvrtě na' se v angličtině vyjadřuje jako 'čtvrt do'. Bude mám tedy stačit již známe 
QUARTER (se členem) a předložka TO: 

tři čtvrtě na dvě = a quarter to two  (čtvrtka do druhé) 
tři čtvrtě na deset = a quarter to ten  (čtvrtka do desáté) 

 

12.5. 

Přečteme a přeložíme si článek v Classbook na straně 48 

It´s almost guarter to ten! I am late for work!   

                                 Je skoro třičtvrtě na deset. Mám zpoždění do práce! 

Come on Greg! It´s almost guarter to ten! 

                                  No tak, Gregu! Je skoro třičtvrtě na 10! 

What! I usually get up at seven o´clock for school! 

                                  Co? Já obvykle vstávám v sedm hodin do školy! 

I know! I know! We are late! 

                                   Vím, vím, máme zpoždění! 

You can´t have a shower today! 

                                    Dnes se nemůžeš sprchovat! 

 

But…. I always have a shower! 



                                            Ale já se vždycky sprchuji! 

Not today Greg. Come on! We´re late! 

                                           Ale dnes ne Gregu! No tak! Máme zpoždění.  

But I always have breakfast before I go to school! 

                                           Ale já vždycky snídám než jdu do školy! 

No Greg. Not today- just have an apple! 

                                          Ne Gregu, ne dnes – jen si vezmi jablko! 

Oh! It´s still dark! 

                                         Ale, je stále tma! 

Look at the clock, mum, it´s upside down! 

                                         Mami, podívej se na hodiny! Jsou obráceně! 

On no, Greg! It´s only guarter past foru! 

                                        Ale ne Gregu! Je teprve čtvrt na pět! 

 

Už se Vám to děti doma někdy stalo? 

Přečtěte si článek anglicky a k tomu čeký překlad, který jsem Vám napsala. Děkuji. 

Do školních sešitů si vypište slovíčka 

Almost – téměř 

Always – vždycky 

Usually – obvykle 

We are late – máme zpoždění 

Upside down – naruby (obráceně) 

 

15.5. 

Otevřete si prosím Pracovní sešity na straně 62 

Cvičení 1 si udělá ten, kdo má možnost pustit si CD (na konci PS) 

Ve cvičení 2 máte do vět doplnit slova v rámečku- 



Go – jít 

Guarter past – čtvrt po 

Have – mít 

Half past – půl po 

Get up – vstát 

Guarter to – čtvrt do 

 

Děkuji, posílejte či konzultujte na krylova@lobkovicovo.cz 

 

S pozdravem 

 

Lenka Krylová 


