
Hodiny – Uhrzeit  

Wie spät ist es? 

 

Aufgabe 1 (Úkol 1) – Vypiš slovem časové údaje. 

Wann kommt Sophie? 

Sophie kommt um: 

16:00 ……………………………………………………………  14:05 …………………………………………………………. 

8:08 ……………………………………………………………..  12:45 …………………………………………………………. 

9:15 ………………………………………………………………  6:30 ……………………………………………………………. 

10:20 …………………………………………………………….  11:40 …………………………………………………………. 

7:50 ………………………………………………………………  5:25 ……………………………………………………………. 

 

Aufgabe 2 (Úkol 2) – doplň správné přivlastňovací zájmeno podle osoby v závorce. 

(ich) …………………………………………. Tante   (du) ………………………………………….. Hund 

(er) …………………………………………… Haus   (sie) ………………………………………….. Schwester 

(du) ………………………………………….. Freundin  (ich) ………………………………………….. Nachbar 

(er) …………………………………………… Katze   (sie) …………………………………………… Onkel 

(ich) ………………………………………….. Computer  (du) ……………………………………………. Familie 

(sie) …………………………………………… Handy  (er) …………………………………………….. Farbe 

 

Aufgabe 3 – Odpověz německy, celou větou, na následující otázky: 

1. Was machst du gern? 

2. Was spielst du nicht gern? 

3. Was magst du am liebsten? 

4. Woher kommst du? 

5. Wie geht’s? 

6. Wie heißt deine Oma? 

7. Wie alt ist dein Vater? 

8. Wohnst du auch in Ostrava? 

9. Ist dein Opa dick? 

10. Magst du Musik? 

  



Aufgabe 4 – nová slovní zásoba, přídavná jména. Nejprve si zopakuj přídavná jména, 

která jsme se naučili už v 2. lekci (malý, vysoký, tlustý, rychlý apod.). Ve 3. lekci se máme 

naučit pár nových. K tomu si vezmi učebnici na straně 35 cvičení 4. S pomocí slovníku si 

vyhledej slovíčka, která neznáš a udělej si zápis do sešitu následujícím způsobem: 

Streng = přísný 

Energisch = energický X ruhig = klidný  

Praktisch X unpraktisch 

(pozn. vždy si piš do dvojice přídavná jména opačného významu, budou se ti pak lépe učit, 

např. klein X groß) 

Internetové slovníky, které se ti můžou hodit a které bych ti doporučila: 

www.slovnik.seznam.cz 

https://slovniky.lingea.cz/nemecko-cesky  

www.glosbe.com  

Až budeš mít toto cvičení hotové a vyhledáš si a zapíšeš nová slovíčka, vezmi si pracovní 

sešit na straně 27 a procvič si tuto novou slovní zásobu ve cvičeních 5, 6 a následně na 

straně 29 cvičení 13. 

 

To je z mé strany zatím vše, tento pracovní list si prosím buď vytiskni a vyplň, nebo si 

správná řešení napiš do sešitu. V případě jakýchkoli dotazů mě neváhej kontaktovat na e-

mail, který najdeš na stránkách školy. 

Přeji hodně zdaru při práci!!!   

S pozdravem 

M. Vážanová 
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