
Základy německého jazyka 7.r. 
 

Zadání práce na další období - 15.4. - 30.4.2020  
Úkoly jsou na více než 2 týdny. Rozložte si práci do kratších úseků, nedělejte všechno najednou. Máte čas až do 

30.4.  Pokud je u úkolu  , znamená to, že máte svému vyučujícímu poslat úkol v mailu. 
 
V minulých 14 dnech jste měli zadané spíše interaktivní a poslechové úkoly, proto se tentokrát podíváme zase 
do našich učebnic a pracovních sešitů: 
 
1. Zopakujte si 2.lekci a vypracujte překlad učebnice 31/17 (možná už ho někteří máte v sešitě, ale "opakování, 
matka moudrosti"). Tento překlad zašlete na email vašeho vyučujícího - stačí jako text přímo v emailu, nemusíte 

nic fotit, skenovat, přikládat soubory,...   
 
2. Učebnice 32/18 - obrázkový příběh - přečtěte si text a odpovězte celými větami na otázky pod textem. Tyto 

odpovědi opět napište do emailu.  
 
3. Pokud ještě nemáte hotovo, vypracujte v PS 21/14, 15, 16 a 17. Tato cvičení neposílejte vyučujícím. 
 
4. Zopakujte si slovní zásobu 3.lekce, nová slovíčka si zapište do slovníčku. 
 
5. Rozdíl mezi slovíčky die Uhr x die Stunde - šedě označené zapsat do sešitu! 
obě slovíčka znamenají v češtině hodina, ale každé má jiný význam: 
 
a) die Uhr - hodina (kolik je právě hodin), přesný čas na hodinkách, určitý časový okamžik, hodiny a hodinky 
jako přístroj, množné číslo die Uhren 
b) die Stunde - hodina jako časový úsek (60 nebo 45 minut), doba trvání, množné číslo die Stunden 
 
Př.  
a) Wie spät ist es?  Kolik je hodin?  Es ist 2 Uhr.  Jsou 2 hodiny.  (na hodinách) 
    Wann kommst du? Kdy přijdeš?  Ich komme um 6 Uhr.  Přijdu v 6 hodin. (přesný čas) 
    Ich habe eine neue Uhr. Mám nové hodinky.  (přístroj) 
 
b) Wie lange bleibst du hier?  Jak dlouho tu zůstaneš?    Ich bleibe hier 3 Stunden. Zůstanu tu 3        hodiny. (3x 
60 minut) 
Am Dienstag haben wir 8 Stunden.   V úterý máme 8 hodin.   (8x 45 minut) 
 
Předložky s časovými údaji: 
u hodin - um 6 Uhr (v 6 hodin) X pozor!!! - u dní am Montag 
von 3 bis 5 Uhr (od 3 do 5) 
von - od 
bis - do 
 
Wie spät ist es? Kolik je hodin? 
Es ist 7 Uhr. Je 7 hodin. 
 
PS uprostřed - hnědá část - přehled gramatiky - str. 4 Uhr - Stunde - pozorně pročíst 
 
Učebnice 34/1 - přečtěte si rozhovor a pod ním gramatiku, dejte pozor na použití Uhr x Stunde 
 
 
 
 



Přeložte následující věty a pošlete je vyučujícím v emailu:   
 
Anne přijede ve 2 hodiny. 

Erika zůstane 4 hodiny tady. 

Jonas hraje fotbal v 7 hodin. 

Maminka vaří v 11 hodin.  

Teta zůstane doma 1 hodinu. 

Kolik je hodin? 

Je 10 hodin. 

V pátek máme 6 hodin. 

Babička má dvoje hodiny. 

Kdy hraješ fotbal?  

Hraju fotbal v pátek 3 hodiny, trénink je od 3 do 6.  

Jsem doma už hodinu.  

Kdy máš volno? 

Mám volno ve čtvrtek 2 hodiny, od 5 do 7 hodin. 

Tatínek pracuje dnes 10 hodin.  

Můj bratr hraje 2 hodiny na počítači. 

 

6. Ze slovníčku, slovní zásoby 2. a 3. lekce (PS 25 a 33) a ze strany 27 v pracovním sešitě vyhledej a vypiš si do 

sešitu všechna přídavná jména, která by se dala použít k popisu osoby (ten nás čeká příště). Přídavná jména se 

nauč. Tento seznam neposílej, jen do emailu napiš: 

Našel jsem / našla jsem a umím celkem _______ přídavných jmen, která se hodí na popis osoby.   

 

Přejeme hodně zdaru a dobrou náladu :-). 

 
 
 

 


