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Anotace: Žáci čtvrtého ročníku se seznamují s tím, jak odpovědět na otázku 
WHAT´S THE TIME. Pro lepší procvičení časů a jejich zopakování na 
začátku pátého ročníku, tento pracovní list obsahuje otázky. Ve cvičení 1 
žáci odpovídají na učitelovi otázky větou jednoduchou s použitím 
správného času. Žáci nepoužívají celou větu, protože ještě nejsou schopni 
použít správný tvar jednoduchého přítomného času(je vyučován v dalších 
lekcích). Ve cvičení 2 žáci slyší čas v otázce a odpovídají na danou otázku 
s použitím výrazů v zadání(tato slovní spojení již žáci znají).Žáci si také 
opakují výrazy am a pm.
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Pracovní list 30

Název aktivity: Opakování slovní zásoby na téma hodiny

Procvičovaná látka: Opakování slovní zásoby

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 10-11 years old

Cíl aktivity: Opakování .

Forma práce: Questioning

Časová dotace: 10minutes

Pomůcky:

Pracovní list připravil: Martina Brychová



Cvičení 1

Answer these questions:

Example: What time do you get up? At half past six.

1.What time do you get up?
2.What time does your mum get up?
3.When do you go to school?
4.When do the lessons start?
5.When do you have lunch?
6.What time do you go home?
7.When do you do your homework?
8.When do you have dinner?
9.What time do you go to bed?

Cvičení 2

Answer these questions:

(use the following expressions: go to bed, go to school start school, have a snack, have 
lunch, go home, do my homework, have dinner, get up, sleep, watch TV, have breakfast)

1.What do you do at 6 am?
2.What do you do at 7.30 am?
3.What do you do at 8 am?
4.What do you do at 9.45 am?
5.What do you do at 12 am?
6.What do you do at 1.30 pm?
7.What do you do at 3 pm?
8.What do you do at 6 pm?
9.What do you do at 7.30 pm?
10.What do you do at 8.45 pm?






