New PW3 4AB hodina 4 2021 1) Začneme vynechaný Unit 4 – hodiny
a) Příloha – (kopie starého vydání PB 42) , čas dokreslovaly podle poslechu. Pokud si nepamatují
melodii, stačí přeříkat jako rytmickou říkanku.
Pokud můžete, k dalšímu procvičení použijtě školní papírové hodiny, budík nebo jen nakreslete
tužkou různé ciferníky s různými časy.
Quarter past (eight) /Kuótǝ pást (ejt)/ - Čtvrt na devět (doslova: čtvrt po osmi, tedy pozor, vždy na
následující hodinu, než anglicky říkáme – quarter past four – čtvrt na pět, atd.
Half past (eight) /Háf pást (ejt)/ - Půl deváté (doslova: Půl po osmé, stejný princip.)
Quarter to (nine) /Kuótǝ tu najn/ - Tři čtvrtě na devět (doslova: čtvrt do deváté)
Za úkol navíc: celou říkanku o několik hodin posuneme, např. jako bychom šli do školy v poledne,
tedy např.
It´s eleven o´clock… It´s quarter past eleven – it´s half past eleven – it´s quarter to twelve.- it´s
twelve o´clock.
Touto aktivitou strávíme i velkou část hodiny, je to dobrý dril.
b) AB 22 cv 2 – děti kreslily ručičky podle poslechu, hrály mini-dialogy ve dvojicích.
c) Za úkol očíslovat AB 22 cv. 1, přečíst nahlas, pak zakrýt text, říkat z hlavy, kolik je hodin.
d) PB 24 – děti číslovaly hodiny podle poslechu. Pak se vzájemně zkoušely jako ve cv. 2 dole.
1. It's five o'clock.

Je pět hodin.

2. It's quarter to twelve.

Je tři čtvrtě na dvanáct. (doslova: čtvrt do dvanácti)

3. It's half past three.

Je půl čtvrté. (doslova: půl po třetí)

4. It's six o'clock.

Je šest hodin.

5. It's quarter past one.

Je čtvrt na dvě. (doslova: čtvt po jedné)

6. It's quarter to three.

Je tři čtvrtě na tři. (doslova: čtvrt do tří)

7. It's quarter past seven.

Je čtvrt na osm. (doslova: čtvrt po sedmé)

2) Zahrajeme si Hats in the Attic, zkontrolujeme úkoly, vč. PB 72 73

