
Excellent 2 

 

Unit 4 

Slovní zásoba 

hungry – hladový, empty – prázdný, fridge – lednička, stall – stánek, go back – vrátit se, adventure - 

dobrodružství 

Gramatika 

Opakování lekcí 1-4. Fráze – viz Talk Time. 

Vyjádření času: V angličtině je pouze dvanáctihodinová časová perioda, tzn., že během dne se 

vystřídá 2x. Od půlnoci (midnight)  do poledne (midday) se čas označuje jako „am“ (nebo „a.m.“). Od 

poledne do půlnoci se čas označuje jako „pm“ (nebo „p.m.“ – zkratky pocházejí z latiny). 

Např.: What time is it? (nebo What is the time?) – Kolik je hodin? 
 It´s 6 am. - Je 6h ráno. 
 It´s 8 pm. – Je 8h večer. 
Lze též použít výrazy: in the morning – ráno, dopoledne 
            at midday – vpoledne 
            in the afternoon – odpoledne 
            in the evening – večer 
            at night – večer, v noci 
            at midnight – o půlnoci 
! Číselné časové údaje mají vždy předložku AT!  Např.:  at 5 o´clock – v 5h 
 

Požadavky 

viz gramatika 

Talk Time 

Fráze: Can I ask some questions? – Mohu se zeptat na pár otázek? 
 I´m sorry. I haven´t got time. – Promiňte, nemám čas. 
 It´s time FOR + podst. jm. – Je čas na …. (podst. jm.) 
 It´s time TO + sloveso – Je čas + sloveso  
 

Fact File -  Určování hodin 

Text je těžší, než děti umí, předpokládá práci se slovníkem, odvozování neznámých slov a významů 

podle kontextu, děti mohou též spolupracovat mezi sebou. Po porozumění textu by měly děti napsat 

pár vlastních vět na stejné téma. Věty mohou použít z textu, ale doplnit vlastní údaje, které mají 

k dispozici nebo si zjistí. 

Slovíčka k vyhledání: France, sort, call, sundial, shine, shadow, nice, night, electric, cuckoo, made oof 

wood, it comes from, Germany, famous, middle, metre, man, inside, tourist, never mind 

Popiš několika větami vlastní hodiny – např.: co to je za hodiny, kde jsou, z čeho byly vyrobeny, zda 

jsou elektrické, čím jsou zvláštní, proč se ti líbí, jak jsou velké apod. 

 


