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Určování času 

Mgr. Věra Hladíková 



Hodiny a čas 

 
Kolik je hodin?  Wie spät ist es? 

Je pět 
hodin. 

Es ist fünf 
Uhr. 

 



Ptáme se:  

 

 

 

Wie spät ist es?  

Wie viel Uhr ist 
es?  



Odpovídáme:  

 

Es ist…..Uhr.  



Odpovídáme:   

 

 

.  Es ist sechs 
Uhr.  

Es ist fünf Uhr.  



Čtvrt = ein Viertel 

 
 
 
 
 
 

 

Es ist ein Viertel 

nach vier.  

Es ist ein Viertel 

vor zwei.  



Půl = halb 

 
 
 
 
 

Es ist halb neun.  

Es ist halb zwölf.  



Minuty = Minuten 

  Es ist acht Uhr 
zehn Minuten.  

Es ist fünf Uhr 
zwanzig 
Minuten.  



Zeptejte se a odpovězte! 

? 



Zeptejte se a odpovězte! 

 
Wie spät ist 

es?  

Es ist ein 
Viertel nach 

neun.  



Řekněte německy.  

• 5.25 

• 10.30 

• 8.15 

• 14.00 

• 19.45 

• 23.32 

• 18.40 



Řešení 

• 5.25 – Es ist fünf Uhr fünfundzwanzig Minuten.  

• 10.30 – Es ist halb elf.  

• 8.15 – Es ist ein Viertel nach acht.  

• 14.00 – Es ist vierzehn Uhr.  

• 19.45 – Es ist ein Viertel vor acht.  

• 23.32 – Es ist elf Uhr zweiunddreißig Minuten.  

• 18.40 – Es ist sechs Uhr vierzig Minuten.  

 


