
  _____________________________  
  Jméno, příjmení 
 

1 2. týden SPCH1 5 
 

Spring 

Summer 

Autumn 

Winter 

Přiřaď šipkami obrázky k ročním obdobím 

 

 

 

 

 

 

 

 

Části dne – Parts of day 

RÁNO    ODPOLEDNE  VEČER  NOC 

MORNING   AFTERNOON  EVENING  NIGHT

  

 

 

 

Napiš si do sešitu tato slovíčka a nauč se je 

Části dne – Parts of day 

ráno – morning (mornyn) 

odpoledne – afternoon (áftrnůn) 

večer – evening (ívnyn) 

noc – night (nájt) 

 

Napiš anglicky 

večer      noc 

ráno      odpoledne 

 

Opakování dnů v týdnu – napiš anglicky 

pondělí     sobota 

středa      pátek 

neděle      úterý 

čtvrtek 
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  Jméno, příjmení 
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Opakování měsíců v roce – napiš anglicky 

únor      září 

listopad     květen 

červenec     prosinec 

leden      duben 

červen      říjen 

březen      srpen 

 

Napiš si do sešitu celou teorii předložek času (celý rámeček) a nauč se to! 

 

Předložky času – Prepositions of time IN, ON, AT 

 

 V angličtině máme 3 základní předložky – IN, ON, AT. 

 Všechny v překladu znamenají tyto dvě české předložky „v“ a „o“.  

 Používají se u měsíců, ročních období, částí dne, dnů v týdnu a hodin. 

 Abychom věděli, kdy použít kterou (IN, ON nebo AT), musíme znát základní pravidla. 

 

Pravidla 

Předložka IN se používá pro: 

 roky, např. in 1991 (v roce 1991) 

 roční období, např. in Summer (v létě) 

 měsíce, např. in November (v listopadu) 

 části dne, např. in the morning (ráno) 

 

Předložka ON se používá pro: 

 dny v týdnu, např. on Monday (v pondělí) 

 data v kalendáři, např. on July 4
th

 (v červenci čtvrtého) 

 

Předložka AT se používá pro: 

 přesný čas, např. at 5 o´clock (v pět hodin) 

 vazby, např. at night (v noci), at the moment (v momentě), at the weekend (o víkendu) 

 svátky, např. at Christmas (o Vánocích), at Easter (o Velikonocích) 
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  Jméno, příjmení 
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Napiš, jaké máme 3 základní předložky v angličtině: 

- 

- 

- 

 

Napiš, kdy se používá předložka IN: 

- 

- 

- 

- 

 

Napiš, kdy se používá předložka ON: 

- 

- 

 

Napiš, kdy se používá předložka AT: 

- 

- 

- 

 

Doplň předložky 

_____  November   _____ Monday 

_____  Summer   _____ 1995 

_____  the morning   _____ July 2nd 

_____  5 o´clock   _____ night 

_____  Christmas   _____ Easter 

 _____  2005    _____ Thursday 

_____  two o´clock   _____ the moment 

_____  March    _____ Winter 

_____  the evening   _____ the Autumn 


