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NĚMČINA – 9. ROČNÍK, UČEBNICE Wir neu 2. TÝDEN OD 18.5. 2020 DO 22.5 2020 

Zdravíme všechny své žáky a posíláme devátou várku úkolů z němčiny. Tentokrát nebudete 

řešit žádný online kvíz ani nic psát a posílat, ale máte za úkol procvičovat si dále vybrané učivo 

podle níže uvedených úkolů. Dále si prosím prostudujte přiložený dokument – NĚMECKÝ 

JAZYK 9 – ČASOVÉ ÚDAJE – PŘEDLOŽKY – ROZBOR ŘEŠENÍ TESTU. Najdete zde 

stručný výklad probraných časových údajů a dále všechny otázky z testu včetně českého 

překladu a řešení. Jedná se o test zadávaný v týdnu od 4.5. 2020. Vše budeme formou 

elektronických kvízů procvičovat v dalších týdnech. 

ÚKOLY:  

1) Opakování slovní zásoby – pracovní sešit str. 89 a 90.  

2) Zopakovat si určování času – celá hodina, půl, čtvrt, tři čtvrtě + časy typu 9,35, 10,55, 

6.25, 14,05 apod. a použití předložky um. 

3) Opakování časových údajů – předložky ve spojení s dny v týdnu (am Montag), měsíci 

(im Januar), ročními obdobími (im Sommer), od - do (von - bis) – viz přiložený 

dokument. 

4) Opakování zeměpisných názvů a předložek se zeměpisnými názvy. 

5) Opakování osobních zájmen, jejich skloňování v 1., 3. a 4. pádě.  

Přejeme všem zdárné splnění úkolů, hodně zdraví a energie.  

Mgr. Eva Němejcová, Mgr. Štěpánka Löffelmannová 



NĚMECKÝ JAZYK 9
ČASOVÉ ÚDAJE – PŘEDLOŽKY 

ROZBOR ŘEŠENÍ TESTU



OPAKOVÁNÍ 
DNY V TÝDNU – der Montag, der 

Dienstag, der Mittwoch….
▪ Jsou v němčině rodu mužského, mají člen der

▪ Vyjádření časového údaje v pondělí, v úterý … vyjadřujeme pomocí 
předložky am (= an dem = am)

▪ am Montag, am Dienstag, am Mittwoch… - v pondělí, v úterý, ve středu



OPAKOVÁNÍ 
DATUM 

▪ Datum vyjadřujeme v němčině předložkou am

▪ Vyjádření časového údaje 15. ledna, 13. dubna, 30. června …

▪ am 15. Januar, am 13. April, am 30. Juni

▪ Wann hast du Geburtstag? Kdy máš narozeniny? Ich habe Geburtstag
am 15. Januar. Mám narozeniny 15. ledna. 

▪ Wann bist du geboren? Kdy ses narodil? Ich bin am 13. April geboren. 
Narodil jsem se 13. dubna. 



OPAKOVÁNÍ 
ROČNÍ OBDOBÍ – der Frühling,
der Sommer, der Herbst, der 

Winter
▪ Jsou v němčině rodu mužského, mají člen der

▪ Vyjádření časového údaje na jaře, v létě… vyjadřujeme pomocí 
předložky im (= in dem = im) 

▪ im Frühling – na jaře, im Sommer – v létě



OPAKOVÁNÍ 
HODINY – ČASOVÉ ÚDAJE

▪ Otázka: Wie spӓt ist es? Wie viele Uhr ist es? – Kolik je hodin? 

▪ Pro vyjádření času se používá předložka um

▪ Vyjádření časového údaje v 7 hodin, ve 14 hodin, v 22 hodin… - um 7 Uhr, um 14 
Uhr, um 22 Uhr

▪ Vyjádření časového údaje pomocí slovíček halb = půl, Viertel = čtvrt, a přeložek vor
= před a nach = po, např. halb zehn = 9,30 hodin, Viertel vor elf = 10,45, Viertel
nach zwei = 14,15 hodin

▪ Vyjádření časového údaje od – do -------- von – bis 

▪ Např. od 20 do 22 hodin: von 20 bis 22 Uhr

▪ Ich sehe jeden Tag von 20 bis 22 Uhr fern. Každý den se dívám na televizi od 20 do 
22 hodin. 



ROZBOR TESTOVÝCH OTÁZEK
▪ Otázka č. 1. Wohin fӓhrst du in Urlaub? (ins, in, am) Kam jedeš na 

dovolenou? Ptáme se kam, odpovídáme 4. pádem, zde bez členu – in 
Urlaub

▪ Otázka č. 2 Im Sommer fahren wir ans Meer. V létě pojedeme k moři. 
Jedná se o roční období – im Sommer, a zeměpisný údaj ans Meer – k 
moři

▪ Otázka č. 3 Im Januar fӓhrt Petr ins Gebirge. V lednu jede Petr na 
hory. Jedná se o časový údaj spojený s měsícem – im Januar, a 
zeměpisný údaj ins (in das Gebirge) – do hor, na hory



▪ Otázka č. 4. Fӓhrst du am Montag in die Schweiz? Jedeš v pondělí do 
Švýcarska? Jedná se o časový údaj spojený s dnem v týdnu am
Montag, a zeměpisný údaj in die Schweiz - do Švýcarska 

▪ Otázka č. 5 Nein, ich fahre nach Österreich. Ne, jedu do Rakouska. 
Jedná se o zeměpisný údaj nach Österreich – do Rakouska

▪ Otázka č. 6 Im Herbst reisen wir viel. Na podzim hodně cestujeme. 
Jedná se o časový údaj spojený s ročním obdobím im Herbst – na 
podzim 

▪ Otázka č. 7 Fӓhrt Jana nach Frankreich? Jede Jana do Francie? Jedná 
se o zeměpisný údaj nach Frankreich – do Francie



▪ Otázka č. 8 Petra fӓhrt an die Ostsee. Petra jede k Baltskému moři. 
Jedná se o zeměpisný údaj an die Ostsee – k Baltskému moři

▪ Otázka č. 9 Im Mӓrz beginnt der Frühling. V březnu začíná jaro. Jedná 
se o časový údaj spojený s měsícem – im Mӓrz – v březnu 

▪ Otázka č. 10 Im April wechselt das Wetter oft. V dubnu se často mění 
počasí. Jedná se o časový údaj spojený s měsícem – im April – v 
dubnu

▪ Otázka č. 11  Am 2. Juni hat deine Tante Gegurtstag. 2. června má 
tvoje teta narozeniny. Jedná se o datum – am 2. Juni – 2. června



▪ Otázka č. 12 Am 13. September werde ich 17. 13. září mi bude 17. 
Jedná se o datum – am 13. September – 13. září

▪ Otázka č. 13 Am Freitag haben wir nur 5 Stunden. V pátek máme jen 5 
hodin. Jedná se o časový údaj spojený s dnem v týdnu – am Freitag – v 
pátek

▪ Otázka č. 14 Jeden Tag stehe ich um 7 Uhr auf. Každý den vstávám v 7 
hodin. Jedná se o časový údaj spojený s hodinami – um 7 Uhr – v 7 
hodin

▪ Otázka č. 15 Von 20 bis 22 Uhr sehe ich fern. Od 20 do 22 hodin se 
dívám na televizi. Jedná se o časový údaj vyjadřující von – bis, von 20 bis 
22 Uhr – do 20 do 22 hodin



▪ Otázka č. 16 Sei bitte um 19 Uhr zu Hause! Buď v 19 hodin doma. 
Jedná se o časový údaj spojený s hodinami – um 19 Uhr – v 19 hodin

▪ Otázka č. 17 Es ist Viertel nach zwölf. Je 12,15 hodin. Jedná s o 
určování času – Viertel = čtvrt, nach = po 

▪ Otázka č. 18 Es ist halb neun. Je 8,30 hodin. Jedná se o určování času 
– halb = půl 

▪ Otázka č. 19 Es ist zehn Uhr und zehn Minuten. Je 10 hodin 10 minut. 
Jedná se o určování času

▪ Otázka č. 20 Es ist Viertel vor sieben. Je 6,45 hodin. Jedná se o 
určování času – Viertel = čtvrt, vor = před


