
Milí žáci, 

Zdravím Vás a posílám úkoly na týden od 4.5. Opět máme jen 2 hodiny AJ.  

4.5.  

Dnes máte možnost dodělat některé z předešlých úkolů, které jste ještě nestihli. 

Ti, kteří mají vše splněno, si mohou pustit Pepa the Pig nebo nějakou jinou pohádku či film v AJ. 

5.5. 

Dokončili a zopakovali jsme 6 tou lekci a pojďme se podívat, co nás čeká v lekci 7. Ta se jmenuje  

We are late! Máme zpoždění.  Dnes bude jen teorie. 

Hodiny (půl a celá) jsme se učili již v prvním pololetí, to pro nás bude opakování.  

3:00- It´s three o´clock. 

5:30- It´s half past five. 

 k tomu se ještě naučíme, jak se řekne čtvrt a třičtvrtě. 

Důležitá slovíčka - anglické hodiny 

morning - ráno second - sekunda 
noon - poledne minute - minuta 
afternoon - odpoledne hour - hodina 
evening - večer clock - hodiny 
bedtime - čas jít spát o'clock - hodin 
midnight - půlnoc on time - na čas 

 
Jaké předložky používáme u cástí dne 
In the morning – ráno  

At noon, at midday – v poledne 

In the afternoon – odpoledne  

In the evening – večer  

At night – v noci 

At midnight – o půlnoci 
 
 
 
Všímáme si zatím pouze quarter past, half past and quarter to.  
  TO - do - využívá se pro čas, kdy se velká ručička pohybuje od 6 do 1 
  PAST - po - využívá se pro čas, kdy se velká ručička pohybuje od 12 do 6 
 
 
Nejprve se musíme naučit dvě slovíčka: 



 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 ... 

 
České 'čtvrt na' se tedy anglicky řekne 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) 

 
 
Pokud velká ručička ukazuje na čtvrt, půl nebo třičtvrtě, NEŘÍKÁME: Fifteen past / Thirty 
past / Fifteen to ale tyto časové úseky označujeme jako quarter past (čtvrt na) / half past (půl) 
/ quarter to (třičtvrtě) 

Pečlivě pročtěte, příští týden budeme v hodinách pokračovat. Děkuji a s pozdravem 

 

Lenka krylová 


