
ANGLIČTINA – 4. TŘÍDA 

*** Upozornění *** 

Na e-mail obdržíte zvukové nahrávky ke dvanáctému zadání. Jednotlivé nahrávky si můžete stáhnout a 

pustit dětem pro nacvičení výslovnosti a hlasitého čtení.  
 

1.) TIME – zopakování času a procvičení nových časových údajů  

Školní sešit – zápis. Nadpis – TIME (= ČAS)  

Prohlédni si obrázky hodin a připomeň si, jak se řekne celá a půl. Obrázky si překresli do sešitu i 

s popisy. 

                                             O’CLOCK = CELÁ                             HALF PAST = PŮL     

                  
                                               It’s two o’clock.                             It’s half past nine.  

 

Nyní si prohlédni obrázky, na kterých hodiny zobrazují čtvrt a třičtvrtě. Obrázky si opět překresli do 

školního sešitu.  

                                   QUARTER PAST = ČTVRT                   QUARTER TO = TŘIČTVRTĚ  

                       
                                           It’s quarter past four.                     It’s quarter to seven.  

 

Vysvětlení – není potřeba zapisovat, ale poctivě si ho přečti: 

U času pořád platí pravidlo, že tam, kde se velká ručička pohybuje v polovině od 12 do 6 použijeme 

výraz PAST (half past, quarter past).  

POZOR!!! 

V češtině řekneme např. půl čtvrté a v angličtině je tento výraz vyjádřen jako half past three = půl 

hodiny po třetí. Bylo by tedy špatně půl čtvrté vyjádřit, jako half past four, protože to už bychom 

v angličtině říkali, že je půl páté.  

Tam, kde se ručička pohybuje od 6 do 12 použijeme výraz TO (quarter to).  

                             

2.) Učebnice str. 48: 

Poslechni si a přečti si příběh o Gregovi a jeho mamince. Nahrávka má název 4. TŘ. – Učebnice 48 

(obdrženo e-mailem), pokud nemáte možnost si nahrávku stáhnout, příběh si jen přečti. 

Slova či slovní spojení, které možná nebudeš znát: 

ALMOST = skoro / téměř                          DARK = tma  

LATE = pozdě                                              UPSIDE DOWN = vzhůru nohama  



SHOWER = sprcha                                      ONLY = pouze / jen  

 

Do školního sešitu odpověz na následující otázky. Otázky si nemusíš opisovat stačí, když k číslům 

rovnou napíšeš své odpovědi. Odpovídej anglicky.  

 

1. What’s the time? (= Kolik je hodin?) 

2. What time does Greg usually get up? (V kolik hodin Greg obvykle vstává?) 

3. What does he always have before he goes to school? (= Co Greg vždycky dělá, než jde do školy?) 

4. Why is still dark? (Proč je stále tma?) 

5. What’s the matter with the clock? (= Co za problém je s hodinami?)  

 

3.) Pracovní sešit str. 62: 

cv. 1 – poslouchej a očísluj obrázky. Pak si nahrávku pusť ještě jednou a spoj hodiny s obrázky. 

Nahrávka 4. TŘ. – Pracovní sešit 62-1 (obdrženo e-amilem). Pokud nemáte možnost si nahrávku 

stáhnout, cvičení vynechej. 

 

4.) Slovní zásoba – povolání  

Prohlédni si obrázky jednotlivých povolání a jak se řeknou anglicky. Můžeš si pustit nahrávku s 

výslovností slovíček s názvem 4. TŘ. Slovní zásoba (obdrženo e-mailem) pro nacvičení výslovnosti.  

                                      
A FIREFIGHTER = HASIČ           A TEACHER = UČITEL               AN OFFICE WORKER = PRACOVNÍK V KACELÁŘI   

                                                            
A NURSE = ZDRAVOTNÍ SESTRA           A MECHANIC = MECHANIK                  A BAKER = PEKAŘ/KA      

  

5.) Pracovní sešit str. 63: 

cv. 1 – poslouchej a očísluj obrázky – nahrávka 4. TŘ. – Pracovní sešit 63-1 (obdrženo e-mailem). 

Pokud nemáte možnost si nahrávku stáhnout, cvičení vynechej. 

 

cv. 2 – prohlédni si obrázky jednotlivých povolání a doplň do tajenky slova z šedého boxu. Potom 

obrázky očísluj.  


