
5.r. - AJ - třída V. B + část V.A  (skupina pí uč. Svobodové) 25.- 29.5.  

1. Dnes se vrátíme k hodinám. Naučíme se říkat věty  s pomocí následujícího obrázku. 

Dobře si ho prohlédni. Čtvrt, půl, tři čtvrtě a celou hodinu už umíš. Teď to zkus s minutami. 

Vzor: It´s five  past ten. (- dokonči větu, jak chceš)  →  Je  pět minut po desáté. 

It´s twenty-five past ten.                 Je za pět minut půl jedenácté. Pozor! 

It´s five to ten.            Je za pět minut deset. 

It´s twenty-five to ten.           Je za deset minut tři čtvrtě na deset. 

               nebo Je pět minut po půl desáté. 

      
 

Obrázek včetně časů si překresli do školního sešitu.  (Můžeš-li si ho vytisknout, tak jen 

vystřihni a nalep.) Vyber si  tři časy s PAST a tři s TO, utvoř  celé věty a napiš  je pod 

obrázek (6 vět). Přelož je do Čj. 

2. PS str.32/ 1 – dokonči obr. 5-8,  str.32/2 

3. Učeb. str.40/cv. 1 ústně - říkej  věty s časovými údaji - podle obrázku – vzor: It´s one 

o´clock. 

4. Dobrovolné - čas můžeš procvičovat na této stránce http://ajina.eu/blog/2018/06/26/time-learning/  . 

 Jen upozorňuji  na chybu v jejich ciferníku -  v pravé polovině je napsáno after místo past. Věty jsou ale 

dobře.  

 

Řešení některých úkolů z minulého zadání: 
1. Učeb. str. 35 

Toto je moje škola. Jsem v osmém ročník. V mé třídě je 30 studentů. Nosíme uniformy. Máme čtyři 

periody vědy týdně.  V každém období děláme jednu vědu. V tomto období to je Chemie, v minulém 

období to byla Biologie a v dalším období to bude Fyzika. Středeční odpoledne je skvělé. Máme hry. 

 

2. SD  – učeb. str.35/4  

2 Has Erica got Maths on Tuesday? No, she hasn´t. 

   Have we got Maths on Tuesday? ... 

3 Has Erica got History on Monday? No, she hasn´t. 

   Have we got History on Monday? … 

http://ajina.eu/blog/2018/06/26/time-learning/


4 Has Erica got Art on Friday? No, she hasn´t. 

   Have we got Art on Friday? … 

5 Has Erica got ICT on Thursday? Yes, she has. 

   Have we got ICT on Thursday? … 

6 Has Erica got Chemistry on Monday? No, she hasn´t. 

   Have we got Chemistry on Monday? … 

7 Has Erica got Music on Friday? No, she hasn´t. 

   Have we got Music on Friday? … 

8 Has Erica got PE on Tuesday? No, she hasn´t. 

   Have we got PE on Tuesday? … 

9 Has Erica got Games on Thursday? No, she hasn´t. 

   Have we got Games on Thursday? … 

10 Has Erica got Geography on Wednesday? No, she hasn´t. 

   Have we got Geography on Wednesday? … 

 

3. SŠ – překlad vět: 

I run every day.    We only drink water. 

You play football every weekend.  You play hockey. 

He eats a lots of vegetables.   Every Thursday they go to the cinema. /nebo On Thursdays… 

She reads good. 

 

 

 

 


