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PREPOSITIONS
IN, ON, AT + TIME EXPRESSIONS

Předložky IN, ON, AT + čas.



Repeat and remember.

longer periods:
+   months (in January)
+   seasons (in winter)
+   years (in 1975)
+   centuries (in the 18th century)

+   time (at 2 o´clock)

+  days (on Monday)
+  dates (on 12 March /    

on  Christmas Day)

Opakuj a zapamatuj si.



Complete when you use IN, ON, AT.

months
seasons
years
centuries
in the morning / afternoon / evening
in the past / future

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

time (at 2 o´clock)
at night / noon / midnight
at the weekend
at Christmas / Easter
at the moment
at the same time

days (on Monday)
dates (on 12 March /    

on  Christmas Day)
on Friday morning
on the same day

+
+

+
+

Doplň, kdy použiješ IN, ON, AT. 



Complete IN, ON, AT.

1. ……….  the 17th century

2. ……….  quarter to two

3. ……….  midnight

4. ……….  January

5. ……….  2008 

6. ……….  the morning

7. ……….  the same day

8. ……….  summer

9. ……….  6 o´clock

10. ……….  Easter

11.  ……….  the same time

12. ……….  Sunday evening

13. ……….  Valentine´s Day

14. ……….  autumn

15. ……….  the past 

16. ……….  Christmas Eve

17. ……….  noon

18. ……….  the weekend

19. ……….  Easter Monday

20. ……….  the moment 

Doplň		IN,	ON,	AT.



Translate. (Přelož.)

1. Co jsi dělal včera večer v osm?
2. Ráno měla teplotu.
3. O Vánocích jsme s  babičkou.
4. Můj bratr se narodil 1. března 2001.

1.What were you doing 8  yesterday evening?

2.She had a temperature the morning.

3.We´re with our grandmother Christmas.

4.My brother was born 1 March 2001.




