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Unit 5 – Prices, revision 

Unit 6  - Every day – vocabulary, The time I. 

 

1. Prices: 
Libra šterlinků, nebo též britská libra (anglicky pound sterling, British 

pound) je zákonné platidlo Spojeného království. Oficiální ISO 4217 kód 

měny je GBP. Značka pro libru je £ a v angličtině se dává před sumu. 

Původně libra označovala jen jednotku hmotnosti (1 libra = 453 gramů), až 

později se libra šterlinků začala používat i jako měnová jednotka. Jedna 

libra se dělí na 100 pencí. 

 

1 penny = 1p 

2 pence = 2p 

100 pence = 1pound = £ 1  

£1 – one pound 

£32.50 – thirty – two pounds fifty 

 

     Coins: 

Mince 

 

Notes: 

 1p, 2 p, 5 p, 10 p, 20 p, 50 p, 1 £, 2 £ 

Bankovky běžně 5 £, 10 £, 20 £, 50 £ 

zřídka 1 £, 100 £ 

 
Nejčastější bankovky v oběhu mají hodnoty £5, £10, £20 a £50. Skotské a severoirské 
banky vydávají navíc bankovku v nominální hodnotě a £100. Bankovky £1 existují i na 
ostrovech Man, Guersey a Jersey (a bankou Royal Bank of Scotland). Severoirské a 
skotské bankovky musí být kryty ekvivalentním množstvím bankovek vydávaných Bank of 
England. Proto existují bankovky o nominálních hodnotách £1 000 000 (Giant) 
a £100 000 000 (Titan), které vydala Bank of England a které jsou uloženy v jejím depozitu 
a nikdy nebyly uvedeny do oběhu. 
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Euro  - symbol €, kód EUR 

  

Dílčí jednotka cent (1/100) 

Mince 
1, 2, 5, 10, 20, 50 centů; 1, 2 eura 

Bankovky  
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 eur 

 

Z kodifikovaných pravidel českého jazyka plyne, že euro je slovo ohebné, středního rodu, skloňované 
standardně podle vzoru město. Cent (eurocent) je slovo ohebné, mužského rodu a skloňuje se podle 
vzoru hrad. Psaná podoba názvu měny euro se odlišuje od psané podoby názvu kontinentu Evropa; 
kromě toho se předpona euro- standardně používá pro záležitosti spojené s EU (Evropskou unií). 

Výslovnost psaných slov euro a cent v češtině je /eu.ro/ a /cent/. 

Pro používání slova euro platí následující skutečnosti. 

V češtině jsou správná tato užití názvu/zkratky/symbolu euro po číslovkách: 

 1 euro / 1 EUR / 1 € / 1 Eur – obdoba výrazu 1 koruna / 1 CZK / – / 1 Kč 

 2 (3, 4) eura / 2 EUR / 2 € / 2 Eur – obdoba výrazu 2 (3, 4) koruny / 2 CZK / – / 2 Kč 

 5 (6, 7...) eur / 5 EUR / 5 € / 5 Eur – obdoba výrazu 5 (6, 7...) korun / 5 CZK / – / 5 Kč 

 slovo euro se píše s malým e a skloňuje se 

Slovo euro (po číslovkách nebo samostatně) se skloňuje takto: 

 jednotné číslo: euro (N) – eura (G) – euru (D) – euro (A) – euru (L) – eurem (I) 

 množné číslo: eura (N) – eur (G) – eurům (D) – eura (A) – eurech (L) – eury (I) 

 

1 Kč = 1 crowns 

2 Kč – 2 crowns 

 

2. Textbook: 

 str. 38, cv. 1 – zaškrtněte: What Terry says 

v případě nepřítomnosti na online hodině –  

doplnit ze str. 115, T5.13 

 str. 39, cv. 5 – čtení 

 str. 39, cv. 6 – How much is it? Doplnit ceny  - 

v případě nepřítomnosti na online hodině – doplnit 

ze str. 115, T5.17 
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Do sešitu:  

 How much is the sandwich?  It´s ………  

 How much are the books? They´re …………. 

 How much is that….? That´s …….. 

 

3.Workbook: 

 str. 32, cv. 16 - v případě nepřítomnosti na online hodině – 

doplnit ze str. 89, T5.6 

 

3. Textbook 

 Unit 6 – Every day – vocabulary str. 132 – 133 

 

4. The time – výklad  - digitálně, past – to 

Kdo se nezúčastní online vyučování, do sešitu 

přepíše podržené výrazy. 

Časové údaje 

Jedná-li se o celou hodinu, budeme potřebovat slovíčko o'clock/ ə'klɒk/ . Použijeme 

ho za číslovkou takto: 

1:00 - one o'clock  

5:00 - five o'clock  

11:00 - eleven o'clock  

V angličtině se nepoužívá čtyřiadvacetihodinový systém! Pokud chceme rozlišit, zda 

je např. pět hodin ráno či odpoledne, používáme zkratky AM (před polednem) či PM 

(po poledni). Přidáme-li k časovému údaji tuto zkratku, slovíčko o'clock vypustíme: 

1:00 PM - one PM  

5:00 AM - five AM  

11:00 PM - eleven PM  

Zkratkám AM/PM se můžeme vyhnout tak, že za časový údaj přidáme následující 

spojení: 

in the morning  

in the afternoon  

in the evening  

at night  

Celý časový údaj by pak vypadal takto: 

1:00 PM - one o'clock in the afternoon  

5:00 AM - five o'clock in the morning  

11:00 PM - eleven o'clock at night  



Slůvko o'clock zde můžeme vynechat. Podobně jako v češtině, nikde není přesně 

dáno, kdy se ještě jedná o odpoledne, kdy už o večer, kdy o noc, a kdy už zase o ráno. 

Záleží na každém, jak tyto denní doby vnímá. 

 

Další časové údaje lze číst: 

A: digitálně, tedy jako dvě čísla za sebou, první označuje hodiny, druhé minuty. 

Slůvko o'clock již také nepoužíváme: 

1:30 - one thirty  

5:45 - five forty-five  

11:28 - eleven twenty-eight  

Je-li minutový údaj menší než deset, čteme ho s oh (nula): 

2:07 - two oh seven  

8:02 - eight oh two  

11:05 - eleven oh five  

Otázka 

Chceme-li se zeptat, kolik je hodin, můžeme použít jednu z následujících otázek: 

What's the time?   

What time is it?  

Odpověď 

Odpověď bude začínat na it is, samozřejmě zkrácené na it's. 

What's the time?   

- It's five o'clock.  
What time is it?   

- It's eleven thirty.  

 

Kolik je hodin? 

Již jsme se naučili, jak číst časové údaje 'digitálně'. Dnes se naučíme druhou metodu, 

která je sice trošku obtížnější, ale v mluvené britské angličtině daleko častější. 

Opakování 

Na čas se můžeme zeptat několika způsoby. Např: 

What's the time?   

What time is it?  

Odpovídáme buď pouze časovým údajem, nebo celou větou, která začíná na 'It's ...': 

- It's five o'clock.  

 

 

 



B: pomocí past - to 

Základ 

Nejprve se musíme naučit dvě slovíčka: 

 half  / hɑ:f/ - půl 

 

 quarter  / kwɔ:tə/ - čtvrt 

V angličtině se určování času zásadně liší od českého. České 'čtvrt na dvě' se v 

angličtině čte jako 'čtvrt po jedné'. České 'půl druhé' je v angličtině jako 'půl po 

jedné'. Naše 'tři čtvrtě na dvě' je v angličtině jako 'čtvrt do dvou'. 

 

Abychom to tedy řekli anglicky, budeme potřebovat dvě předložky: 

 

past  / pɑ:st/ (po) 

to  / tʊ/ (do) 

Čtvrt na ... 

 
České 'čtvrt na' se tedy anglicky řekne jako 'čtvrt po'. Použijeme tedy podstatné 

jméno QUARTER (se členem A) a předložku PAST: 

čtvrt na dvě = a quarter past one  (čtvrtka po jedné) 

čtvrt na deset = a quarter past nine  (čtvrtka po deváté) 

Nenechte se zmást tím, že v češtině se vlastně používá jiné číslo než v angličtině. 

Půl ... 

 
U půl hodiny použijeme podstatné jméno HALF (bez členu) a opět předložku PAST: 

půl druhé = half past one  (půlka po jedné) 

půl desáté = half past nine  (půlka po deváté) 

 

 

 



Tři čtvrtě na ... 

 
České 'tři čtvrtě na' se v angličtině vyjadřuje jako 'čtvrt do'. Bude mám tedy stačit již 

známe QUARTER (se členem) a předložka TO: 

tři čtvrtě na dvě = a quarter to two  (čtvrtka do druhé) 

tři čtvrtě na deset = a quarter to ten  (čtvrtka do desáté) 

Minuty 

Potřebujeme-li vyjádřit čas v minutách, budeme používat stejné pojetí, tedy 

předložky PAST a TO. Minuty mezi celou a půlou budou s předložkou PAST, a 

minuty mezi půlou a celou budou s předložkou TO. 

 

 

 
 

 

Časové údaje potom budou vypadat takto: 

jedna hodina a pět minut = five past one  (pět po jedné) 

čtvrt na tři a pět minut = twenty past two  (dvacet po druhé) 

za pět minut půl páté = twenty-five past four  (dvacetpět po čtvrté) 

půl desáté a pět minut = twenty-five to ten  (pětadvacet do desáté) 

za pět minut tři čtvrtě na dvanáct = twenty to twelve  (dvacet do dvanácté) 

za pět minut šest = five to six  (pět do šesté) 

za dvě minuty dvě = two to two  (dvě do dvou)  

Pokud minutový údaj není po pěti minutách, běžně se přidává za počet minut ještě 

slůvko minutes. Poslední zmiňovaný údaj tedy bude lépe říct jako: 

za dvě minuty dvě = two minutes to two (dvě minuty do dvou) 

U údajů v pětiminutových intervalech to však časté nebývá. 



 

Závěrem 

Tento způsob určování času je typický především pro mluvenou britskou angličtinu. 

V USA je běžnější 'digitální' způsob čtení času nebo různé varianty tohoto 

'klasického' způsobu. V americké angličtině je např. běžné místo PAST používat 

předložku AFTER, a místo předložky TO používat předložky TILL, BEFORE nebo 

OF. Five past one by tedy Američan řekl jako five after one, a five to two by řekl 

např. jako five before two. 

 

 

 

5. Textbook: 
 str. 40, cv. 1 –vypsat digitálně čas 

 

6. Workbook: 

 str. 34, cv. 1- podtrhnout správný čas 

 

 

 
 

 

 

 


