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Metodika
1. Stránka je určená pro pochopení vytváření času v angličtině.
2. Žáci piřadí k budíku správný časový údaj.
3. Žáci dají dohromady dvojici stejných časových údajů.
4. Žáci napíší podle zadání časové údaje, panel vpravo stránky je
kontrola.
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Hodiny

Dopočítáme, kolik minut
zbývá do další celé hodiny.

Odpočítáme, kolik minut
uplynulo od celé hodiny.

minuty od 31  do 59 8 o´clock (8:00) minuty od 01  do 30
10 to 8 (8:50)

10 past 8 (8:10)

10 minut do 9

11

12

2

10
quarter
to
čtvrt hodiny do...

10 minut po 8

1

3

9
4

8
7

6

čtvrt hodiny po...
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quarter to 9 (8:45)
čtvrt hodiny do 9

quarter
past

quarter past 8 (8:15)
half past

čtvrt hodiny po 8

půl hodiny po...

half past 8 (8:30)
půl hodiny po 8
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What´s the time? Kolik je hodin?
Doplň k budíkům správný čas.

ten to five

quarter past eight

ten past four

quarter to eleven

seven o´clock
twenty to five

twentyfive to eight

half past one

five to five
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Dej dohromady dvojice stejných časů a ukaž na hodinách.
16:35
12:20

7:15
11:10

9:45
21:55

8:05
6:30
10:40
14:20
19:25

5:50

five past eight

half past six

quarter past seven

twentyfive to seventeen twenty past twelve
five to twentytwo

twenty to eleven

ten past eleven

twentyfive past seven

twenty past two

ten to six

quarter to ten
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Napiš, kolik je hodin.Write, what´s the time?
It is half past four.
It is eight o´clock.
It is twenty to nine.
It is five past five.
It is twentythree o´clock.
It is quarter past two.
It is twenty to eleven.
It is sixteen o´clock.
It is quarter to one.
It is twenty past three.
It is twentyfive to twelve.
It is twentyfour o´clock.

It is two minutes to two.

4:30
8:00
8:40
5:05
23:00
2:15
10:40
16:00
12:45
Posouvej
3:20 panel
směrem
11:35 dolů.
24:00
1:58

Kontrola
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