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TIME
(čas)



TIME
o´clock

quarter quarter

half

PASTTO

minuty + předložka + hodiny
half past         seven
ten to            four



TIME
Listen and read.

1. It´s three o´clock.                 2.  It´s five past three.

3. It´s a quarter past three.      4. It´s half past three.

5. It´s twenty – five to four.       6. It´s a quarter to four.



TIME
Read and match correct time.

1. It´s four o´clock.             4. It´s half past six.

2. It´s twenty past eleven.   5. It´s twenty to two.

3. It´s a quarter to              6. It´s a quarter past 

three. nine.                                   
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TIME
Read, listen and complete the time.

1. Every day she gets up at ……. . 

2. She goes to work at ……. . 

3. She arrive at work at …….. . 

4. She has lunch at ……. and at …….. she goes

home.

5. At ……. she has dinner with her family and 

then they watch TV. 

6. At ……… she goes to bed.



TIME
Check correct time.

1. Every day she gets up at half past six. 

2. She goes to work at half past seven. 

3. She arrive at work at ten to eight. 

4. She has lunch at twelve o'clock and at four

o'clock she goes home.

5. At seven o'clock she has dinner with her

family and then they watch TV. 

6. At a quarter past eleven she goes to bed.
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