
Zadané učivo ke dni 14.5. 

Dnes vám zasílám druhou část testu na pátou lekci. Jinak ty první části se ke mě 

nějak nehrnou!!! mám zatím jenom od tří žáků. (opravené testy vám pošlu 

zpět, až mi je všichni pošlou....) 

Prosím o vypracování druhé části - první cvičení pouze pospojujete k sobě 

správné možnosti, druhé cvičení - časování slovesa möchten (chtít) - pozor na 

správné koncovky při časování, třetí cvičení je překlad.  

Test nemusí být hotový hned do zítřka, ale byla bych ráda, abyste mi ho během 

začátku příštího týdne poslali.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wiederholung - L5 (2)      Name: 

1) Pospojuj správně výrazy: (nespojujte čárami, ale pište např: 1B, 2C ...) 

 

1) dnes odpoledne    a) Es ist drei viertel drei  

2) je 4:15      b) Es ist acht 

3) je 2:15      c) Es ist halb drei 

4) je 6:45      d) heute Nachmittag 

5) je 2:45      e) heute Abend 

6) odpoledne (kdy?)    f) Es ist Viertel vor sieben 

7) dnes večer     g) von - bis 

8) každý večer     h) abends 

9) každé odpoledne    i) um halb drei 

10) je půl třetí     j) um acht 

11) je půl druhé     k) Es ist Viertel nach vier  

12) od - do      l) am Nachmittag 

13) o půl třetí     m) Es ist Viertel nach zwei  

14) je 8:00      n) Es ist halb zwei 

15) v 8:00      o) am Freitag 

16) v pátek       p) nachmittags 

 

 

 

 



2) Doplň  správně tvary slovesa möchten: 

a) Er ____________ Rollschuh laufen.  

b )____________ du als Verkäuferin arbeiten? 

c )Wir ______________ nach Paris fahren. 

d )____________ ihr ins Kino gehen? 

e) Ich __________ zum Geburtstag viele Geschenke bekommen. 

f)  Sie ____________ Karaoke singen.  

 

 

2) Přelož následující věty: 

a) Chtěl by sis koupit tu bundu?  

 

b) Dnes večer bychom chtěli jít do kina. 

 

c) Co připravíš na párty? 

 

d) V kolik hodin začíná ten film? 

 

e) Každý pátek hraji tenis. 

 

f) Rád se dívám na televizi.  


