•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Označení materiálu: VY_32_INOVACE_KASPE_ANGLICTINA1_10
Název materiálu: Vyjadřování věku a udávání času
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Očekávaný výstup: Žák dovede utvořit otázku na věk a čas a také vyjádřit věk a čas.
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Metodika: Zpracovaný materiál slouží výkladu a vysvětlení udávání času a věku. Prezentace může být rozeslána žákům elektronicky nebo ji lze
prezentovat elektronicky ve výuce.
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Vyjadřování věku a udávání
času

Vyjadřování věku – otázka na věk
Na věk se ptáme (podle osoby) otázkou:
How old are you? – Kolik je ti let?
How old is she? – Kolik jí je let?
How old is Peter? – Kolik je Petrovi let?
How old are they? – Kolik je jim let?

Vyjadřování věku – odpověď na
otázku.
I am 15 (years old). – Je mi patnáct let.
She is 10 (years old). – Je jí deset let.
Peter is 14 (years old). - Petrovi je čtrnáct let.
They are 18 (years old). – Je jim osmnáct let.

Vyjadřování věku - procvičování
Přeložte:
Kolik je ti let? – Je mi 18 let.
Kolik je jí let? – Je jí 25 let.
Kolik je jim let? – Je jim 40 let.
Kolik let je Honzovi. – Honzovi je 17 let.
Kolik let je tvé matce. – Mé matce je 45 let.

Správné řešení
How old are you? – I am eighteen. (years old)
How old is she? – She is twenty-five.
How old are they? – They are forty.
How old is John? – John is seventeen.
How old is your mother? – My mother is
forty-five.

Udávání času – otázka a odpověď.
Kolik je hodin?
What is the time?
Jsou 2 hodiny.
It is two o‘clock.

Udávání času – celé hodiny.
It is one o‘clock. - Je jedna hodina.
It is four o‘clock. – Jsou čtyři hodiny.
It is eleven o‘clock. – Je jedenáct hodin.
Pro rozlišení zda jde o 1. nebo 2. polovinu dne
používáme zkratky:
am (00,01-11,59) – It is 5am.
pm (12,01-23,59) – It is 6pm.

Udávání času – půl hodiny
Půl hodiny se vyjadřuje pomocí half (půl) a
past (po).

Je půl šesté. – It is half past five.
Je půl jedné. - It is half past twelve.
Je půl desáté. – It is half past nine.

Udávání času – čtvrt hodiny.
Čtvrt hodiny se vyjadřuje pomocí quarter
(čtvrt) a past (po).

Je čtvrt na dvě. – It is quarter past one.
Je čtvrt na osm. – It is quarter past seven.
Je čtvrt na dvanáct. – It is qarter past eleven.

Udávání času – tři čtvrtě hodiny
Tři čtvrtě hodiny se vyjadřuje pomocí quarter
(čtvrt) a to (do).

Je tři čtvrtě na pět. – It is quarter to five.
Je tři čtvrtě na deset. – It is quarter to ten.
Je tři čtvrtě na jednu. – It is quarter to one.

Udávání času – minuty.
Jednotlivé minuty se vyjadřují pomocí past a
quarter. Minuty do půl pomocí past, minuty
po půl pomocí to.
Je 6,17. – It is seventeen minutes past six.
Je 10,22. – It is twenty-two minutes past ten.
Je 7,40. – It is twenty minutes to eight.
Je 9,54. – It is six minutes to ten.

Udávání času – V kolik hodin?
V kolik hodin? – (At) what time?
V odpovědi používáme předložku at.

V 7 hodin. - At seven o‘clock.
V 6,15 hodin. – At quarter past six.
V 11,45 hodin. – At quarter to twelve.

Udávání času - procvičování.
Kolik je hodin?
Je 9 hodin.
Je čtvrt na 5.
Je půl 8.
Je tři čtvrtě na 11.
Je 7,08 hodin.
Je 10,42 hodin.
V kolik hodin?
V půl desáté.

Správné řešení
Kolik je hodin? – What is the time?
Je 9 hodin. – It is nine o‘clock.
Je čtvrt na 5. – It is quarter past four.
Je půl 8. – It is half past seven.
Je tři čtvrtě na 11. – It is quarter to eleven.
Je 7,08 hodin. – It is eight minutes past seven.
Je 10,42 hodin. – It is eighteen minutes to eleven.
V kolik hodin? – (At) what time?
V půl desáté. – At half past nine.

