
Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Vyučující Předmět Téma Meety Zadání (učebnice, pracovní sešity, stránky atd.)

Marcinková Monika Anglický jazyk Be healthy! 20.11. 11:00-11:45

Pokračovat v práci v online aplikaci Wocabee.
Opakovat slovíčka 3. lekce ústně i písemně.
Pracovní sešit str. 14/1+2

Hlaváčová Jana Anglický jazyk What´s the time?

ČT 19.11.2020
   

     8.00-8.45

PS s.28/Quizzy´s Questions

Opakuj si slovíčka 3.lekce
Gramatika - Hodiny (viz příloha)
Hodiny video: https://www.youtube.com/watch?v=Pht7dTlM0VA

Čulíková Miloslava Český jazyk Vyjmenovaná slova po B.

Podmět a přísudek.

Kašpárek s.36 - 38 doplnit.
Kašpárek opsat do ČJ - Š s.34/9, 35/10, 36/13 a 37/16.
Nezapomeň podtrhnout podmět a přísudek.
Učebnice s.22 a 23 ústně.
s.22:

https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Cesky_jazyk

4/Cesky_jazyk4.mc&pageord=1110

PS velký s.21 doplnit.

doplnit

Učivo na období 16. - 20. 11. 2020
4. A



Základní škola Zábřeh, Školská 406/11, okres Šumperk

Čulíková Miloslava Matematika Pamětné sčítání a odčítání

Učebnice s.26 - 28:
s.26: https://youtu.be/vUbjhuvGEfY, https://youtu.be/e1BJbl0nExY, 

https://youtu.be/RsRhDjvrwZA,

s.27: https://youtu.be/24_YKQVT22w, https://youtu.be/D2VKyUo1BEE, 

https://youtu.be/5pHwfCWMFZs,

s.28: https://youtu.be/CT2KzFRi0Vc, https://youtu.be/VfzlFo7VE9c,

https://youtu.be/z-LGE_nzX0o,

PS s. 16 a 17.

Geometrie učebnice s.11:
https://youtu.be/XIgGaMRfi0U,

https://youtu.be/o6EfscctoMI,

https://youtu.be/g8uI8xoFpds,

https://youtu.be/qKKfO6FMA8w.,

https://youtu.be/zG6I4dpDkmI.

Geometrie PS s.7

Čulíková Miloslava Přírodověda

Zmije obecná.

Užovka hladká.
Ještěrka obecná. 
Slepýš křehký.

Učebnice s.20 - 21 přečti a vyhledej informace potřebné pro test.
Test - pracovní listy k vytisknutí v Classroomu.

Čulíková Miloslava Vlastivěda Práce s mapou - opakování PS s.12 a test s.13.

Ozorovský Karol
Informační 
technologie

Státní svátek 17.11. Látku nezadávám, je Státní svátek 17.11. :-)

Čulíková Miloslava

Georgiadisová 

Michaela (HV)

Hajtmar Lukáš (TV)

Pracovní činnosti 
a výchovy

PČ - Tryskové auto

VV - Kolorovaný šnek

PČ -Vyrob si podle návodu: https://pin.it/58SYxAP 

VV - Maluj podle své fantazie, návod v odkazu

https://pin.it/6Z1CMdA 

 HV -poznávání hudebních nástrojů viz. internetový odkaz
Rozdělení hudebních nástrojů - podívej se na video - internetový odkaz
Opakuj si písničky z minulého týdne 

HV https://www.youtube.com/watch?v=HS53u2DHd0Y

https://www.youtube.com/watch?v=aHzbMcJdkc0
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Mgr. Jana Hlaváčová 

 

Vyjádření času v angličtině                               

 První velký rozdíl mezi časem uváděným v angličtině a u nás je ten, že angličtina 
nezná pojem 24 hodin. Den je tam rozdělen na dvě části po 12ti hodinách. Ptáte se, jak 
rozeznávají např. tři hodiny dopoledne a tři hodiny odpoledne? Jednoduše. Používají 
zkratky "a.m." a "p.m.".  Nezapomeňte, že pokud použijete tyto zkratky, neuvádějte na 
konci času slovíčko o‘clock.  

a.m.[eɪ em] před polednem 

p.m. [pi: em] po poledni 

3:00 = 3 a.m. 

15:00 = 3 p.m.  

3:00 / 15:00 = three o‘clock 

 Nechcete-li používat zkratky a.m. a p.m., můžete si pomoct výrazy: 

in the morning – ráno (a vlastně se používá pro celé dopoledne) 

in the afternoon – odpoledne 

in the evening – večer 

at night – v noci 

 

 Kolik je hodin? 

A samozřejmě nesmíme zapomenout na to hlavní. Jak se zeptat, kolik je hodin. 

Opět si napíšeme pár nejpoužívanějších frází. 

 What's the time? Kolik je hodin? 

[wɒts ðə taɪm] 

What time is it? Kolik je hodin? 

[wɒt taɪm ɪz ɪt] 

Do you know, what time is it? Nevíte, kolik je hodin?  

A jak bude znít odpověď? 



Jednoduše. Kdykoliv budeme chtít uvést čas, začneme: It's [ɪts] = Je... 

What's  the time? It's a quarter to four. Kolik je hodin? Je tři čtvrtě na tři. 

 

 Jak správně přečíst čas? 

Teď se konečně pojďme podívat na konkrétní příklady čtení času. Jsou dva způsoby, jak 
přečíst čas.  

1. Digitální čas 

Ten první způsob, jak přečíst čas, je nejlehčí. Stačí jen přečíst čísla tak, jak jdou za sebou. 

08:15 = eight fifteen a.m. 

22:30 = ten thirty p.m. 

2. Čtvrt, Půl, Tři čtvrtě, Celá 

Mnohem častěji narazíte způsob čtení času, při kterém budete používat slova jako: 

quarter past (čtvrt na…) 

half past (půl…) 

quarter to (třičtvrtě na…) 

o´clock (…hodin) 

Rozdělte si hodinu na 2 poloviny. PAST používáme pro první polovinu hodiny (tzn. 0-30min) 
a znamená to PO. 

08:15 = a quarter past eight (čtvrt po osmé) 

08:30 = half past eight (půl po osmé) 

V druhé polovině hodiny používáme TO (31-59min) a znamená to DO. 

08:45 = a quarter to nine (čtvrt do deváté) 

9:00 = nine o’clock (devět hodin) 



 

 
Shrnutí:

 

 Pro celé hodiny se používá slovo: O'CLOCK [əˈklɒk] 

07:00 = seven o'clock 

20:00 = eight o'clock 

 Pro čtvrt se používá spojení: A QUARTER PAST [ə ˈkwɔːtə pɑːst] 

Což vlastně doslova přeloženo znamená “čtvrt po”. 

 09:15 = a quarter past nine (neboli: čtvrt po deváté hodině = čtvrt na deset) 

17:15 = a quarter past five (neboli: čtvrt po páté hodině = čtvrt na šest) 

 Půl je HALF PAST [hɑːf pɑːst] 

05:30 = half past five (neboli: půl po páté hodině = půl šesté) 

23:30 = half past eleven (neboli: půl po jedenácté hodině = půl dvanácté) 

 Třičtvrtě pak řeknete spojením: A QUARTER TO [əˈkwɔːtə tə] (čtvrt do) 

19:45 = a quarter to eight (neboli čtvrt do osmé hodiny = tři čtvrtě na osm) 

6:45 =  a quarter to seven (neboli: čtvrt do sedmé hodiny = tři čtvrtě na sedm) 

  

 



POZNÁMKA (jen informace pro vás. Ještě nemusíte umět) : 

Ne vždy bude čas tak krásně zaokrouhlený. Takže pokud budete chtít uvést minuty, připojte ještě slovo 
“minutes”. 

17:48 = twelve minutes to six (12 minut do šesté hodiny / za 12 minut je 6 hodin) 

16:13 = thirteen minutes past four (13 minut po čtvrté hodině) 

08:05 = five minutes past eight (5 minut po osmé) 

10:40 = twenty to eleven (20 minut do jedenácté / za 20 minut je 11 hodin) 

 S jakou předložkou se čas používá? 

Vždy, když budeme chtít říct v kolik hodin, použijeme předložku “at” [æt]. 

 I get up at six o'clock. Vstávám v šest hodin. 

Lunch is at one o'clock. Oběd je v jednu hodinu. 

  


