
Samostudium pro žáky 7. ročníku (týden od 30. 3 do 3. 4.2020) 

-NĚMECKÝ JAZYK- 

 

Dobrý den, milí sedmáci, 

doufám, že se máte všichni dobře a karanténní období zvládáte bez fyzické a psychické újmy. 
Dnes se naučíme novou látku - hodiny.  

zápis do sešitu: 

Kolik je hodin? 

 

Slovíčka, která budeme potřebovat: 

e Uhr      hodina, hodin (2. pád) 

s Minute(n)     minuta, minut (2. pád) 

halb      půl 

s Viertel     čtvrt 

drei Viertel     tři čtvrtě 

von      do, za (u hodin) 

nach      po (u hodin) 

Wie spät ist es?    Kolik je hodin? (ustálená fráze) 

Es ist…      (Ono) je… (ustálené spojení) 

… dalším předpokladem je, že umíme čísla v němčině 

Čas sdělíme tak, že použijeme ustálené spojení „Es ist“ a číslovku v základním tvaru. 

Es ist eins.     Je jedna. 

Es ist zwölf.     Je dvanáct. 

Pokud mluvíme formálně, můžeme za číslovku použít slova „Uhr“ a „Minuten“, ale 
v hovorové řeči tato slova vypouštíme.  

Es ist ein (Uhr).    Je jedna (hodina) 

Es ist fünf (Uhr) und zwanzig(Minuten). Je pět (hodin) a dvacet (minut). 



Na čas se ptáme ustálenou frází  

Wie spät ist es?    Kolik je hodin? 

Es ist zwei.     Jsou dvě. 

Půl vyjádříme slovem „halb“ 

Es ist halb drei.    Je půl třetí. 

Čtvrt vyjádříme slovem „Viertel“ (pozor, jedná se o podstatné jméno, proto jej píšeme 
s velkým počátečním písmenem.) 

Můžeme použít dva způsoby: 

1.  Es ist Viertel zwei.    Je čtvrt na dvě. 

NEBO     (doslova: čtvrt dvě) 

2. Es ist Viertel nach eins.   Je čtvrt na dvě. 

      (doslova: čtvrt po jedné) 

 

Tři čtvrtě vyjádříme slovy „drei Viertel“ – tedy tři čtvrtiny. 

Opět můžeme použít dva způsoby. 

1.Es ist drei Viertel fünf.   Je tři čtvrtě na pět. 

NEBO     (doslova: tři čtvrtě pět) 

2.Es ist Viertel vor fünf.   Je tři čtvrtě na pět. 

      (doslova: čtvrt před pátou)   
    
Es ist fünf nach sechs.    Je pět minut po šesté.  

Es ist zehn nach sieben.   Je deset minut po sedmé.  

Es ist zwanzig nach acht.   Je dvacet minut po osmé.  

NEBO  

Es ist zehn vor halb neun.   Je deset minut před půl devátou.  

Es ist fünf vor halb zehn.   Je za pět minut půl desáté.  

Es ist fünf nach halb elf.   Je pět minut po půl jedenácté.  



Es ist zehn nach halb zwölf.   Je deset minut po půl dvanácté.  

NEBO  

Es ist zwanzig vor zwölf.   Je dvacet minut do dvanácté.  

NEBO  

Es ist fünf vor drei Viertel zwölf.  Je pět minut do tři čtvrtě na dvanáct.  

Es ist zehn vor zwei.    Je za deset minut dvě.  

Es ist drei vor vier.    Za tři minuty jsou čtyři.  

Es ist eins vor elf.    Je za minutu jedenáct.  

 

Cvičení: 

Nakresli si pomoci kružítka do sešitu ciferník a znázorni v něm barevně tyto časy. Rozlišuj 
barvy.  

14:00; 6:30; 8:15; 16:48; 11:59 

Pod obrázek k jednotlivým barvám německy dopiš, kolik je hodin  

 

 

Zkontroluj si pracovní sešit a doplň chybějící cvičení Modulu 1.1, 1.2 a 1.3. 

 

Mějte se krásně 

SA 


