
1.  in 2 ura: What time … ? Practice 

UČB. str. 60, nal. 1: 

Pretekla šolska ura je bila posvečena času in časovnim pasovom. Danes pa bomo zapis ur malce 

utrdili in nadgradili. Pomembno je vedeti: 

 

 

 

 

 

Dan ima 24 ur. Če je ura 13, je to 1 popoldan. Ko je 22.00, je ura 10 zvečer. Če tega še ne obvladaš, 

je sedaj skrajni čas, da se naučiš. 

Da povedo, koliko je ura, angleško govoreči raje uporabijo števila do 12, čeprav je ura lahko 

zapisana do 24.00.  

torej: piše 17.00  rečemo It's five o'clock (in the afternoon)  in ne It's seventeen o'clock. 

Če kaže minutni (veliki) kazalec od 0 do 30 minut, bomo rekli, koliko je ČEZ uro. Ko kaže 15 minut, 15 

izrazimo kot QUARTER PAST (15 čez). Drugače pa napišeš tisto številko, na katero kaže veliki kazalec 

in dopišeš PAST (čez). Glej rumeno polovico ure. 

                                                       

                                                                                                                      

                                                                   

PREPIŠI IN PRERIŠI v zvezek 

 

 

 

 

Polnoč (24.00/00.00) zapišemo  z MIDNIGHT,  izgovorimo pa MIDNAJT  

Primeri: 

10.05 = It's five past ten              10.15 = It's quarter past ten                  10.20 = It's twenty past ten 

19.10 = It's ten past seven.         19. 15 = It's quarter past seven.           19.20 = It's twenty past seven  



Če kaže minutni (veliki) kazalec več kot 30 minut, bomo rekli, koliko je DO naslednje ure. Ko kaže 45 

minut, 45 izrazimo kot QUARTER TO (15 do). Drugače pa od 60 minut odšteješ tisto številko, na 

katero kaže veliki kazalec.  To številko zapišeš po angleško in dopišeš TO (do). Glej rdečo polovico 

ure. 

Primeri: 

*10.35 = It's twenty-five to eleven        10.45 = It's quarter to eleven        10.40 = It's twenty to eleven 

*19.35 = It's twenty-five to eight.         19. 45 = It's quarter to eight.      19.40 = It's twenty to eight.  

 

*Zakaj piše 10, zapisal sem pa eleven (11)? * Zakaj piše 19, zapisal sem pa eight (8)? 

Gledati moram, katera je naslednja ura (za 10 sledi 11, za 19 sledi 20). 

* Zakaj ne piše twenty (20), ampak eight (8)? Ker je 20 enako 8 zvečer, tak zapis je pravilnejši. 

Zakaj so drugačne minute? Saj 35 ni twenty-five, 40 ni twenty …  

Ker moram od 60 minut odšteti 35/45/40 minut – ostane mi 25/15(quarter)/20 minut DO 

enajstih/osmih. 

 

Letos moraš poznati: cele ure, polovične ure,  15 minut čez uro in 15 minut do naslednje ure.  

Večkrat v miru preberi, kar je zgoraj zapisano, da boš razumel-a postopek.  

Razumeš, kako izrazimo ure v angleščini? Potem pa veselo na delo! ;) 

Zapiši naslednje ure v zvezek – koliko je ura? Napiši še odgovor. 

2. 15 =   16.15 =  
11. 30 =  7.30 = 
1.15 =  12. 15 = 
3. 45 = 18. 45 = 
13.45 = 24.00 = 

 

Rešitve: 

 

 



Če se ti zdi, da izražanje ur obvladaš, se preizkusi v igrici (klik ali kopiraj in prilepi naslov 

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/). 

          

 

Cilj igre: 

Pomagaj mačku čez most. Izbiraš med tremi urami na zaslonu, a le ena je pravilna – klikni jo. Če imaš 

prav, se pomakneš en korak naprej; če si se pa zmotil, padeš – igro začneš znova. Good luck! 

 

 

3. ura:   

V preteklih dveh tednih ste imeli več dni dejavnosti, zato vam je odpadla ura angleščine, navodila 
za angleščino na šolski spletni strani so bila pa za običajen teden. Učitelji angleščine smo se tako 
odločili, da vam posledično namenimo uro manj dela, da to nekako uravnotežimo. Če bi vseeno 
želeli vaditi, večkrat napovejte točen čas po angleško.  
 

 

Klikni 'START', da začneš z 

igro. 

Zapis ure s sliko in z besedo. Klikni 

na puščico levo ali desno in pojavi 

se nova ura. Uro tudi slišiš. 

Priporočam, da nekajkrat poskusiš, 

preden začneš z igro. 

Če želiš izgovor slišati večkrat, 

klikni na zvočnik. 

https://www.gamestolearnenglish.com/telling-the-time/

