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Unit 6  The present simple tense – 3rd person 

             Days of the week. 

 

1. Workbook –kontrola DÚ 
 str. 37, cv. 13 – křížovka 

 

2. Tom´s daily routines  

Sestavte text - 3.os.č.j. r. mužský 

 

Tom usually (vstávat)…………..      at  5. 35. 

 

He ……. a shower and (get)……….dressed.  

 

 

Then he (snídat)………………..  

 
and (odcházet) ………..home  at 6.30. 

 

He …….        to work by .….. 

 

He (začínat)…………..work at 7.00.  
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He is a  …...  He (pracovat)………   in a hospital. 

At 12.30 he (obědvat) .………….lunch in a        . 

 

He (končit)……….….work at 4.30. 

In the evening he (vařit)……….…. dinner and 

(sledovat)…..…….   . 

 

 He often (jít) ………to bed at 11.30. 

 

 

3. Textbook 

 str. 42, cv. 2 – the text Elliot´s day, čtení textu s 

porozuměním, doplnění času dle obrázků 

 str. 43, cv. 4 – doplňte odpovědi 

 str. 43, cv. 7 – doplňte tabulku 

 str. 45, cv. 7 – doplňte do vět 

 

 

4. Days of the week 

 

Monday 

 

 mʌndeɪ  pondělí 

Tuesday 

 

 tju:zdeɪ úterý 

Wednesday 

 

 wensdeɪ  středa 

Thursday 

 

 θɜ:sdeɪ  čtvrtek 

Friday  fraɪdeɪ pátek 
 



 

Saturday 

 

 sætədeɪ  sobota 

Sunday  sʌndeɪ  neděle 
 

 

 
 

Názvy dní se v angličtině vždy píší s velkým počátečním písmenem, dokonce i když 

je použijeme jako přídavné jméno. 

 

Pozn.: Názvy dní ve výslovnosti končí buď na /-dei/ nebo /-di/. Častější ve verze s /-

dei/, ale pokud za tímto slovem něco následuje, tedy např. ve spojení Monday 

morning, vyskytuje se často i výslovnost s /-di/. 

 

S názvy dní používáme předložku ON: 

I never work on Sunday.  

I have an English class on Wednesday.  

 

Předložka ON se pojí i s podstatným jménem WEEKDAYS  (pracovní dny): 

I go to bed at nine on weekdays.  

Pokud něco děláme o víkendech, použijeme podstatné jméno WEEKEND  ve 

vazbě s předložkou AT WEEKENDS (v britské angličtině) nebo ON 

WEEKENDS (v americké angličtině). 

 

We go to parties at/on weekends.  

Pozn.: Lze použít i vazbu AT/ON THE WEEKEND (v jednotném čísle). 

 

morning, afternoon, evening... 

Časová určení 'ráno, odpoledne, večer' používáme s předložkou IN a určitým 

členem (in the morning, in the afternoon, in the evening). 

 

Pokud ale přidáme název dne, vše se mění. Potom použijeme jen předložku ON: 

I always go shopping in the morning.   

ALE: I always go shopping on Monday morning.   

 

on Monday in the morning = on Monday morning 

 

I usually go out on Saturday night.  - zde se NIGHT používá spíše jako večer, 

než jako noc. Také je zde předložka ON, i když s NIGHT se obvykle pojí 

předložka AT. 

on Mondays, Tuesdays... 



Pokud něco děláme pravidelně v nějaký den, používáme v angličtině u dní 

množné číslo: 

on Mondays  (vždy v pondělí), on Saturdays  (o sobotách) 

Můžeme také použít vazbu s EVERY (už však s jednotným číslem): 

    every Monday  (každé pondělí), every Sunday  (každou neděli) 

 

Použijeme-li EVERY, předložka ON se už nepoužívá: 

My grandmother goes to church on Sundays.   

My grandmother goes to church every Sunday.  

 

 

5. Textbook 

 str. 47, cv. 2 – odpověz na otázky 

 str. 47, cv. 3, 4 – doplň předložky 

 str. 47, cv. 5 – sestav otázky + doplň předložky 

 

6. Textbook  
 str. 45, cv. 2 - Lifestyle – questionnaire – práce na online 

hodině s vyučujícím 

 str. 45, cv. 1 – spojte sloupečky 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


