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Procvičení času
Přeložte:
-

Kolik je hodin?
V kolik hodin jdeš spát?
Je jedenáct hodin 15 minut.
Je čtvrt na 12.
Já vstávám o půl 7.
V 10 hodin večer zavolám taxi.
Přijedu v 19 hodin.
Ve 20 hodin vypnu počítač.
O půl 12 usnu.
Petra se probouzí v 6 hodin ráno.
O půl osmé jí housku se salámem.
V 8 hodin nastupuje do autobusu a jede do školy.
Po obědě nakupuje máslo, chléb, jablka.

Napište správně:
-

10.45 ________________________
7.05________________________
3.35 _________________________
12.30_________________________
6.55__________________________
7.25__________________________
11.15__________________________
9.40__________________________
5.30__________________________
8.20__________________________
4.55__________________________
2.20__________________________

Řešení:
Wie spät ist es?
Um wie viel Uhr gehst du schlafen?
Es ist elf Uhr 15 Minuten.
Es ist Viertel 12.
Ich stehe um halb sieben auf.
Um 10 Uhr Abend rufe ich Taxi an.
Ich komme um 19 Uhr an.
Um 20 Uhr schalte ich den Computer aus.
Um halb 12 schlafe ich ein.
Petra wacht um 6 Uhr morgen auf.
Um halb acht isst sie ein Schinkenbrötchen.
Um acht Uhr steigt sie in den Bus ein und geht in die Schule.
Nach dem Mittagessen kauft sie Butter, Brot, Äpfel ein.

-

10.45 __ Viertel vor 11__________
7.05 ___ sieben Uhr fünf Minuten__
3.35 ____ fünf nach halb drei______
12.30____halb eins_____________
6.55____ fünf vor sieben_________
7.25_____fünf vor halb acht_______
11.15_____Viertel nach elf________
9.40_____zwanzig vor zehn_______
5.30_____halb sechs____________
8.20_____acht Uhr zwanzig Minuten_
4.55_____fünf vor fünf___________
2.20_____zwanzig nach zwei______

Metodický pokyn:
První část ( překladové věty) doporučuji použít na ústní opakování celé
třídy, kdy učitel vyvolává jednotlivé žáky a učitel provádí ihned kontrolu.
Druhou část s názvem napište správně bych doporučila jako krátké
písemné opakování.
Hodnocení opakování:
Max počet bod: 12
12-11 …… 1
10-09 …… 2
08-06 …… 3
05-04 …… 4
03-00 …… 5

Prameny a literatura:
Giorgio Motta, Beata Cwikowska, Olga Vomáčková, Tomáš Černý
- Direkt 1 neu, Němčina pro střední školy, nakladatelství Klett, 2011,
ISBN 978-80-7397-036-9

Dílo smí být dále šířeno pod licencí CC BY-SA
( www.creativecommons.cz).
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání pro potřeby výuky a
vzdělávaní na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další
využití podléhá autorskému zákonu.
Všechna neocitovaná autorská díla jsou dílem autora.

