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Anotace: Ve čtvrtém ročníku třídy s rozšířenou výukou jazyků jsou žáci seznámeni 
s hodinami. Učí se, jak správně vyjádřit čas a odpovědět na otázku 
„What´s the time?“Tento pracovní list je doplňujícím cvičením, které 
žákům ukáže, jak v běžném vyprávění,o svém denním režimu časový údaj 
použít.Současně s časovými údaji jsou žáci seznámeni s výrazy, které se 
používají pro popis dne(např. vstávám, snídám, jdu do školy,……jdu 
spát). Takže tyto výrazy již žáci znají.
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Název aktivity: What´s the time?

Procvičovaná látka: Practicing new grammar

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 10 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Dictation

Časová dotace: 15minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



The pupils get ready to write a dictation. They write the times in words.

Dictation:
Every day I get up at half past six in the morning. I get dressed, clean my teeth and make my 
bed. At seven o´clock I have breakfast. Then at half past seven I go to school. Lessons start at 
eight o´clock. At twenty to ten we have a break and we eat our snacks.At twenty-five to one 
the school finishes and we have lunch at our school canteen. I go home and do my homework.
From quarter past three to five o´clock I have my free time , I read books, I meet my friends, I 
watch TV. We have dinner at half past six. I go to bed at quarter past eight.

Tasks:
1. Check the dictation and correct the mistakes. The pupils do this together with the 

teacher.
2. Underline the times.
3. Write the times in digital form (6.30,…)
4. The pupils get dictation with blank spaces and try to remember  and fill in the times.
5. Read the dictation using the times that are true for yourself (can be done as 

homework)

Dictation:
Every day I get up ………….in the morning. I get dressed, clean my teeth and make my bed. 
At ………………I have breakfast. Then at …………….I go to school. Lessons start at 
…………..o´clock. At ………………we have a break and we eat our snacks.At 
…………………the school finishes and we have lunch at our school canteen. I go home and 
do my homework.
From ……………..to ………o´clock I have my free time , I read books, I meet my friends, I 
watch TV. We have dinner at…………... I go to bed at…………….




