
11_anglický jazyk_6.A_časové předložky   

 

Vítejte v dalším týdnu, už 25. – 29. 5.. Někteří stále váhají s aktivnějším zapojením – zkuste vydržet a 

pracovat , vyplatí se vám to. 

 

1. Vypíšete si slovíčka 1/C: Mickey, Millie and Mut (PS str. 75) a už je hezky trénujete v Quizletu. Máte 

u nich zařazeny i tázací slova – budeme dělat otázky, tak je potřeba si je zopakovat. 

 

2. Zápis do gramatiky: 

ČASOVÉ PŘEDLOŽKY ON / IN / AT 

 

V angličtině si musíme pamatovat, kdy použijeme jakou předložku. U vyjádření času používáme „in, on, at“. 

ON - dny    on Monday, on Sunday 

 - spojení den + část dne on Monday morning, on Friday evening 

-  konkrétní datum  on 14th February, on February 14th 

-  sváteční den   on Christmas Eve (na Štědrý večer) 

 

AT - hodiny    at four o´clock, at quarter past 3 

 - at the weekend   o víkendu 

-  at night, at noon, at midnight - v noci, v poledne, o půlnoci 

-  at the moment   teď, v této chvíli 

-  at the same time   ve stejnou dobu 

-  at first    nejdříve 

-  at the beginning  na začátku   

-  svátky    at Easter, at Christmas 



IN -  části dne   in the morning, in the afternoon 

 - roční období   in winter, in summer 

-  roky    in 2020, in 1961 

-  století    in the 18th century 

-  in an hour   za hodinu 

 Tady máte videa, kde si to ještě zopakujete a upevníte – pozor, tyto předložky budete potřebovat 

pořád, proto se snažte si to zapamatovat. Dole ještě budete mít odkazy na písničky a nějaká cvičení 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr1BBoNu6hI 
 
https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI 

 

3. Zkuste doplnit správnou předložku: ON x IN x AT (píšete do cvičného sešitu): 

1 Have we got a piano lesson ……………….Thursday morning? 

2 Our teacher is at school …………………eight o´clock. 

3 What are you doing ………… the moment? 

4 My birthday is ……………………. Tuesday. 

5 We live …………………the 21st century. 

6 The pop concert is …………………….quarter past seven. 

7 Our football match starts …………………..an hour. 

8 School starts …………………….September. 

9 There is cold ……………………the morning. 

10 Where are you going …………………the weekend? 

11 We can go skiing …………… winter. 

12 ………………..Easter people decorate eggs – the symbol of new life. 

 

4. V učebnici na str. 11 (vloženo ve výukových materiálech i s poslechem) si poslechneš  – nejméně 2x 
cv. 7 (UČ 16)= text o oslavách narozenin v Británii. Pak si ho krásně NAHLAS přečteš (opět alespoň 
2x) a přeložíš. Najdeš na obrázku věci podle pokynů v 7a) a ústně si odpovíš na otázky 7b) – 
odpovědi vyhledáš v textu. 

 

5. V pracovním sešitě uděláš na str. 7 cv. 6  - odpovídáš podle kalendáře na otázky – celou větou. 
Potom cv. 7 – tady procvičuješ sloveso „have got“, které umíme, a přivlastňuješ věci. Víš, že 
přivlastnění vyjadřujeme pomocí apostrofu a písmena „s“ – Alice´s , mum´s, firend´s . 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Lr1BBoNu6hI
https://www.youtube.com/watch?v=KySfIeH5ZmI


6. Tady máte ještě nějaká videa – pusťte si písničku a videa k procvičení předložek, se kterými jsme se 
seznámili. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2N0u_PL6RiQ – song 

 https://www.youtube.com/watch?v=E6a92KZ2kMw – quiz 

 https://www.youtube.com/watch?v=0aN-HPnlbm8 – procvičení 

 https://www.youtube.com/watch?v=YgwgzEI60EM - procvičení 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Prepositions: (předložky) 

1 Have we got a piano lesson ……ON…….Thursday morning? 

2 Our teacher is at school ………AT……eight o´clock. 

3 What are you doing …AT… the moment? 

4 My birthday is …………ON……. Tuesday. 

5 We live ……IN………the 21st century. 

6 The pop concert starts……AT….quarter past seven. 

7 Our football match starts ………IN………..an hour. 

8 School starts ………IN……….September. 

9 There is cold ………IN………the morning. 

10 Where are you going ………AT……the weekend? 

11 We can go skiing ……IN…… winter. 

12 ……AT……..Easter people decorate eggs – thy symbol of new life.   

Učebnice 11 / 7b): 

1 Parents give big presents, like a bike or MP3 player. Other people give toys, sweets, books, clothes, CDs,       
 DVDs, etc. 

2 They go to the cinema or a bowling alley. 

3 Not everybody, but normally people do. 

4 No.  5 In Britain people usually only give flowers to women. 

Pracovní sešit: 

7/6:  2 It´s a Wednesday.    3 It is the sixth. 

 4 It ´s the seventeenth.   5 They´re a Wednesday and a Tuesday. 

 6 It´s a Thursday.    7 They´re on the seventh, fourteenth, twenty-first 

 8 It´s the thirty-first.     and twenty-eighth. 

7/7:  2 Danielle and Becky have got Ricky´s tennis racket. 

 3 Liam and Neil have got Alice´s balloons. 

 4 Mr Jeffries has got Mrs Hutton´s book.   5 The teacher has got Alex´s football. 

https://www.youtube.com/watch?v=2N0u_PL6RiQ
https://www.youtube.com/watch?v=E6a92KZ2kMw
https://www.youtube.com/watch?v=0aN-HPnlbm8
https://www.youtube.com/watch?v=YgwgzEI60EM

