
Zadané učivo ke dni 7.5. 

Dnes vám nejdříve zasílám správné řešení - určení času. Některým jsem už 

poslala správné řešení, ale protože tam máte dost chyb (hlavně v jedné věci) a 

špatně se mi to takto opravuje, rozhodla jsem se vám napsat pro všechny 

řešení zde a ještě dovysvětlit...... Vím že to není úplně jednoduchá látka - ještě 

když existuje v nj více variant a touto cestou se to ne úplně dobře vysvětluje. 

Radila bych vám, z těch dvou možností, co jsem vám zde pro zopakování ještě 

jednou přiložila (čtvrt a třičtvrtě) si vybrat jednu a používat jenom tu jednu.... 

 

A) ČTVRT 

- Es ist Viertel nach neun - je čtvrt na deset = je čtvrt po deváté  - 

doslova přeloženo  

- Es ist viertel zehn  - je čtvrt na deset  

B) TŘI ČTVRTĚ  

 Es ist Viertel vor zehn - je tři čtvrtě na deset = je čtvrt do desáté - 

doslova přeloženo  

- Es ist drei viertel zehn - je tři čtvrtě na deset  

 

a) Es ist sechs. 

b) Es ist Viertel nach fünf. 

c) Es ist halb zwei. 

d) Es ist elf. 

e) Es ist Viertel nach acht. 

f) Es ist fünf. 

g) Es ist Viertel vor sieben. (Es ist drei viertel sieben.) 

h) Es ist acht. 



i) Es ist Viertel vor neun. (Es ist drei viertel neun.) 

j) Es ist Viertel vor vier. (Es ist drei viertel vier.)  

k) Es ist Viertel nach sechs. 

l) Es ist halb vier. 

)j Es ist Viertel vor sechs. (Es ist drei viertel sechs.) 

k) Es ist Viertel nach zwölf. 

l) Es ist zwei. 

m) Es ist Viertel vor elf. (Es ist drei viertel elf.) 

n) Es ist halb zehn. 

o) Es ist Viertel nach zwei. 

p) Es ist halb sieben.  
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Dnešní úkol - opakování: 

- učebnice strana - 52/15a) přečíst si jednotlivé SMS - chybí zde písmena - 

doplnit... 

- 52/15b) - označíte správné řešení - vztahuje se k předchozím SMS 



52/15c)  - podle předchozích informací napíšete pár vět o Ralfovi. - pošlete mi 

zpět na kontrolu!!! nejlépe ve wordu - ať se mi to dobře opravuje.  

52/16 - budete tvořit věty podle obrázků (máte tam uvedeno den - pod 

zkratkami, dále určité časy - můžete používat buď spojení od do - von - bis, 

nebo nahradit slovíčky dopoledne, večer atd.. nechám na vás, a poté tam máte 

určité aktivity... takže spojit a dát do věty) - příklad: Justus reitet am Montag 

von hlab drei bis halb fünf.  

Věty prosím vytvořte ve wordu a opět pošlete na kontrolu.  

 

- Jinak si prosím začněte tuto lekci opakovat (slovíčka, dny v týdnu, časové 

údaje, slovesa s odlučitelnými předponami a jejich použití, hodiny.....) 

pravděpodobně na úterý bych vám nachystala nějakým způsobem (word nebo 

EuduPage) opakovací test!!!) - který bude hodnocen známkou.  

 

Pokud by kdokoliv z vás potřeboval s něčím poradit (popř. stále něčemu 

nerozumí) nebojte se mě kontaktovat.....!!!! 


