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Dnes začneme pracovat na Lekci 7 – We ‘re late!  

Nejprve se opět podívej na WocaBee – jsou tam slovíčka, která budeme tento týden potřebovat. 

Slovíčka, která jsou přiložená – vyfocená si přepiš do slovníčku. Nahoře nezapomeň napsat Lekce 7 

(nebo Unit 7). 

Učebnice str.48 – článek - přečti si, natrénuj výslovnost a zkus přeložit  

Můžeš zkusit poslech zde: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_07?cc=cz&selLanguage=cs 

Zde je několik otázek, jejichž odpovědi najdeš v článku a tyto odpovědi napiš do školního sešitu (uveď 

číslo otázky a napiš jen odpověď;  stačí krátce, jen vypsat tu část z textu): 

1.)What’s the time? 

2.)What time does Greg usually get up? 

3.)What does he always have when he gets up? 

4.) What does he always have before he goes to school? 

5.)What can he have today? 

6.)What’s the matter with the clock? 

Zopakujte si hodiny: 

Je sedm hodin ……..  It’s seven o'clock. 

Je půl osmé  …… It’s half past seven. 

                                  (Je půl  PO  sedmé.) 

Nové učivo: 

7:15  …. Čtvrt na osm …… It’s quarter PAST seven. 

                                                  (Je    čtvrt     PO    sedmé.) 

7:45 … Třičtvrtě na osm …… It’s quarter TO eight.    

                                              (Je  čtvrt     DO osmé.)   

To, co je z tohoto zápisu v zeleném rámečku … přepiš do školního sešitu. 

Nalep si do sešitu obrázek hodin: 



 

 

Teď zkusíme prakticky ve větách. Vždy uvedu větu, jak je to u mě a pak zkusíš do další věty dopsat, jak 

je to u tebe. …. Tyto věty pak napiš do školního sešitu (jen ty svoje věty a celé! ☺ ) 

A) I get up at quarter past six. 

What about you?... 

I get up at ______________________________________________________ 

B) I have breakfast at quarter to seven. 

What about you? 

I have breakfast at ________________________________________________ 

C) I go to school at half past seven. 

What about you? 

I go to school at ___________________________________________________  

 

 

Vezmi si pracovní sešit str. 62/1 ….. kdo bude na Skypu, tak mu poslech budu číst a uděláme společně 

 

Jinak poslech je nafocený a přiložený. 

 

Pracovní sešit str.62/2 (podle cvičení 1) 

 

Další procvičování času: 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-the-time-1/exercises.html 

https://skolakov.eu/anglicky-jazyk/4-trida/time/whats-the-time-2/exercises.html 



                      PŘÍLOHA PRO RODIČE – učebnice str.48 – otázky a odpovědi k článku 

 

1.)What’s the time? 

     Kolik je hodin?    …………..  It’s quarter to ten. (Je třičtvrtě na 10.)…. Obrázek 1. 

 

2.)What time does Greg usually get up? 

  V kolik hodin Greg obvykle vstává? ……. At seven o'clock. (V sedm hodin.) …. Obr.3. 
 

 

3.)What does he always have when he gets up? 

    Co má vždy, když vstane? …….. He has a shower. (Mívá sprchu.) ….obr. 5. 

 

4.) What does he always have before he goes to school? 

     Co má vždy, než odejde do školy? …. He ALWAYS has breakfast. (Vždycky má snídani) … obr.6. 

 

5.)What can he have today? 

    Co může mít dnes? ….. an apple (jablko) ….. obr.6. 

 

6.)What’s the matter with the clock? 

    Co se stalo s hodinami? ….. It’s upside down. (Jsou vzhůru nohama)…. Obr.8. 

      

 


