
LEKCE 6 KOLIK JE HODIN? WIE SPÄT IST ES?

Dialogy: Kolik je hodin? V kolik hodin?
AHA: číslovky 0 – 10,

matematické symboly: +, − , ×
číslovky 11 – 29, 
číslovky 30 – 49,
Kolik je hodin? 
V kolik hodin?

Slovesa rozumět, vědět, zbláznit se, vidět

BONUS: evropské země a geografická 
adjektiva

PŘÍLOHY: číslovky, hodiny; slovesa: 
rozumět, vědět, zbláznit se, vidět

Dialoge: Kolik je hodin? V kolik hodin?
AHA: Zahlwörter 0 – 10,

mathematische Symbole: +, −, ×,
Zahlwörter 11 – 29,
Zahlwörter 30 – 49,

Kolik je hodin? 
V kolik hodin?

Verben rozumět, vědět, zbláznit se, vidět

BONUS: Länder Europas und geographische 
Eigenschaftswörter

Beilagen: Zahlwörter, Uhrzeit; Verben: 
rozumět, vědět, zbláznit se, vidět

I.  Miniopakování Mini-Wiederholung
I. 1. Časujte sloveso mít ve větě Jak se máš?.

Doplňte tabulku:

Konjugieren Sie das Verb mít im Satz Jak se 
máš? !
Ergänzen Sie die Tabelle!

zájmeno/ 
Fürwort

otázka/ Frage odpověď/ Antwort

já Jak se mám? Mám se dobře.
ty Mám se výborně. (odpověď/ Antwort)
Tomáš
my Jak se máme?
vy (já)

(my) 
Tereza a Petr

I. 2. Jak se máte? Wie geht es Ihnen?
I. 3. Zahrajte  dialog  z předešlé  lekce  ještě

jednou, jak se opravdu stal. 
Spielen  Sie  den  Dialog  von  Lekce  5 noch
einmal, wie es Ihnen einmal wirklich passiert
ist!
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II. Slova, slova, slova Wörter, Wörter, Wörter
 V této lekci se objeví tyto „překážky“:

Najdete tato slovíčka ve slovníčku.

In  dieser  Lektion  kommen  folgende
„Hindernisse“ vor:
Sie  finden  ihre  Bedeutung  im
Wortverzeichnis.

byt ale pokoj
dům ani proč
mobil asi = cirka práce f.
auto bohužel prosím
pas co prosím tě
hotel čas prosím vás
penzion český jazyk m. = čeština f. protože

čeština f. rozumět
číslo rozumím (já), nerozumím (já)
čtyři; čtrnáct; čtyřicet sedm; sedmnáct
deset; dvacet šest; šestnáct
devět; devatenáct tři; třináct; třicet
dva m., dvě f., dvě n.; dvanáct už ugs. = již
dvacet vědět
hodina, hodiny, hodin víkend
hurá vím (já), nevím (já)
jedna hodina víš (ty), nevíš (ty)
dvě, tři, čtyři hodiny víte (vy), nevíte (vy)
pět, šest, sedm, … hodin zbláznit se
hodinky Pl. f. zblázním se (já)
hodiny Pl. f. 
hodně1 = moc coll.
jazyk
jeden m., jedna f., jedno n.; jedenáct
ještě
kdy
kolik Čísla:
konečně 0
krát 1 6 11 16
mínus 2 7 12 17
minuta, minuty, minut 3 8 13 18
jedna minuta 4 9 14 19
dvě, tři, čtyři minuty 5 10 15 20
pět, šest, sedm, … minut 30
mobil 40
nebo
no 1. yes 2. (al)so; well, now Verba:
nula
pět; patnáct
opravdu = fakt coll.
osm; osmnáct Substantiva (rody):
plus

1 Pro Slovany: hodně = mnoho
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Fráze:
Kolik je hodin?
Nevíte, kolik je hodin?
Nevíš, kolik je hodin?
Je 10:10. = Je deset hodin deset minut. = Je deset hodin deset. = Je deset deset.
Já se zblázním.
Nemám čas. 
Mám ještě hodně práce. Mám češtinu.
Jaké máte číslo?
Jaké máš číslo?

III. Text Text
III. 1. Víte, kolik je hodin? Máte moc práce? 

Máte čas?
Wissen Sie, wie spät es ist? Habeni Sie viel 
Arbeit? Haben Sie Zeit?

III. 2.  Poslechněte si dialogy.
O co jde?

Hören Sie sich die folgenden Dialoge an! 
Worum geht es?

Dialog 1
Kolik je hodin?
Hans – Šárka

Hans: Ahoj, Šárko. Kolik je prosím tě hodin?
Šárka: Je šest pět.
Hans: Promiň. Nerozumím. Kolik je hodin? Je pět?
Šárka: Ne. Je šest hodin pět minut.
Hans: Díky. Hurá. Konečně víkend! Ahoj.

Odpovězte: Antworten Sie!
Dialog 1
Kolik je hodin?
1. Kolik je hodin?
2. Má se Hans výborně?
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Dialog 2
Já se zblázním.

pan Müller – paní Nováková
pan Müller: Dobrý den, paní Nováková.
paní Nováková: Dobrý den, pane Müller. Nevíte, prosím vás, kolik je hodin?
pan Müller: Bohužel nemám hodinky, ale vím, kolik je asi hodin.
paní Nováková: Kolik je hodin, prosím vás?
pan Müller: Je asi devět.
paní Nováková: Promiňte, nerozumím. Kolik je hodin? Pět?
pan Müller: Ne. Je devět.
paní Nováková: Aha. Co? Opravdu? Já se zblázním.
pan Müller: Proč, prosím vás?
paní Nováková: No proč, protože mám ještě hodně práce!

Dialog 2
Já se zblázním.
Ano? Ne? Ano Ne
1. Pan Müller nemá hodinky.
2. Pan Müller ví, kolik je hodin.
3. Je pět hodin.

Co odpovíte?
1. Má pan Müller hodinky?
2. Kolik je asi hodin?
3. Kdo má ještě moc práce?
4. Jak se má asi paní Nováková? Paní Nováková se má asi ...

Dialog 3
V kolik hodin?
Hans – Šárka

Hans: Ahoj, Šárko. Nevíš, kolik je hodin? Nemám hodinky ani mobil.
Šárka: Je deset. Je deset hodin.
Hans: Promiň. Nerozumím. Kolik je hodin? Devět, nebo deset?
Šárka: Je deset.
Hans: Aha. Co? Fakt? To už je deset! Já se zblázním.
Šárka: Proč, prosím tě?
Hans: No proč, protože nemám čas, mám češtinu.
Šárka: V kolik hodin máš češtinu?
Hans: V devět …

Dialog 3
V kolik hodin?
1. Má Hans hodinky?
2. Má Hans mobil?
3. A co Šárka? Má Šárka hodinky nebo mobil?
4. Kolik je hodin?
5. V kolik hodin má Hans češtinu?
6. Jak se má asi Hans? Hans se má asi ...
7. Má Hans čas?
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Konverzace
1. A co vy? Máte hodinky?
2. Kolik je hodin?
3. Máte čas, nebo máte moc práce? 
4. V kolik hodin (kdy) máte češtinu?

******III. 3. Dialog 4
Vidíš hodiny?
Hans – Šárka

Hans: Šárko, kolik je prosím tě hodin?
Šárka: Tam vpravo jsou hodiny. Vidíš?
Hans: Nevidím.
Šárka: Promiň, hodiny jsou vlevo.
Hans: Už hodiny vidím. Díky.

Dialog 4
Vidíš hodiny?
1. Kde jsou hodiny?
2. Ví Hans, kde jsou hodiny?
3. A co Šárka? Ví Šárka, kde jsou 
hodiny?
4. Kde jsou hodiny? Jsou vpravo, nebo
vlevo?

III. 4. Opakujte  dialogy  větu  po  větě.  Čtěte  je.
Zahrajte je.

Wiederholen  Sie  die  Dialoge  Satz  für  Satz!
Lesen Sie sie! Spielen Sie sie nach! 

 III. 5. Napište  alespoň  jeden  úvodní  dialog  jako
diktát.

Schreiben  Sie  mindestens  einen
Einführungsdialog als Diktat!

III. 6. Jaká slova chybí?/ Welche Wörter fehlen?

Já se zblázním.
Dialog 1: pan Müller – paní Nováková
pan Müller: Dobrý den, __________ Nováková.
paní Nováková: Dobrý den. Nevíte, __________, kolik je hodin?
pan Müller: Bohužel nemám hodinky, ale vím, __________ je asi 

hodin.
paní Nováková: __________ je hodin prosím vás?
pan Müller: __________ devět pět.
paní Nováková: Promiňte, nerozumím. __________ je hodin? Pět devět?
pan Müller: Ne. Devět pět.
paní Nováková: Aha. Co? To už je tolik? Já __________ zblázním.
pan Müller: Proč prosím vás?
paní Nováková: No proč – __________ mám ještě hodně práce! 
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V kolik hodin?
Dialog 2: Hans – Šárka
Hans: Ahoj, Šárko. Nevíš, kolik je __________? Nemám 

__________ ani mobil.
Šárka: Je deset.
Hans: Promiň. Nerozumím. Kolik je __________? Devět, nebo 

deset?
Šárka: Je deset.
Hans: Aha. Co? Fakt? To už je deset? Já __________ zblázním.
Šárka: __________ prosím tě?
Hans: No __________ – protože nemám čas, __________ 

češtinu!
Šárka: __________ kolik hodin máš češtinu?
Hans: __________ devět …

IV. AHA
IV. 1. Číslovky 0 – 10; 

matematické symboly
Zahlwõrter 0 –10; 
mathematische Symbole

+ plus
– mínus
× krát
= ┌ je: 0 + 1 je 1, 1 + 4 je 5, 20 + 10 je 30

jsou: jen když je výsledek 2, 3 nebo 4/ nur wenn das Ergebnis 2, 3 
oder 4 ist, např. 1 + 1 jsou 2, 2 + 1 jsou 3, 2 + 2 jsou 4 
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IV. 2. Číslovky 11 – 29 Zahlwörter 11 – 29
11 – jedenáct
12 – dvanáct
13 – třináct
14 – čtrnáct [hov./ ugs. štrnáct]
15 – patnáct
16 – šestnáct
17 – sedmnáct [hov./ ugs. sedumnáct, sednáct]
18 – osmnáct [hov./ ugs. osumnáct, osnáct]
19 – devatenáct
20 – dvacet
21 – dvacet jedna f. = jednadvacet, dvacet jeden = jedenadvacet m.

??? 22 – dvacet dvě f. = dvaadvacet, dvacet dva m. = dvaadvacet 
23 – dvacet tři = třiadvacet
24 – dvacet čtyři = čtyřiadvacet
25 – dvacet pět = pětadvacet
26 – dvacet šest = šestadvacet
27 – dvacet sedm = sedmadvacet
28 – dvacet osm = osmadvacet
29 – dvacet devět = devětadvacet

- víte, že v  češtině lze říct jednadvacet, 
(jedenadvacet), dvaadvacet, třiadvacet, … , 
což je podobné němčině anebo arabštině?

- im Tschechischen kann man auch 
jednadvacet (jedenadvacet), dvaadvacet, 
třiadvacet, … sagen, was ähnlich dem 
Deutschen oder Arabischen ist?

IV. 3. Číslovky 30 – 49 Zahlwörter 30 – 49
30 – třicet
31 – třicet jedna f. = jednatřicet, třicet jeden = jedenatřicet m.
32 – třicet dvě f. = dvaatřicet, třicet dva m. = dvaatřicet 
33 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
34 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
35 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
36 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
37 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
38 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
39 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
40 – čtyřicet [hov./ ugs. štyricet]
41 – čtyřicet jedna f. = jednačtyřicet, čtyřicet jeden = jedenačtyřicet m.
42 – čtyřicet dvě f. = dvaačtyřicet, čtyřicet dva m. = dvaačtyřicet 
43 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
44 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
45 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
46 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
47 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
48 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
49 – … ← doplňte/ ergänzen Sie
- víte, že v  češtině lze říct jednatřicet, 
(jedenatřicet), dvaatřicet, třiatřicet, … , což 
je podobné němčině nebo arabštině?

- im Tschechischen kann man auch 
jednatřicet (jedenatřicet), dvaatřicet, 
třiatřicet, … sagen, was ähnlich dem 
Deutschen oder Arabischen ist?
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IV. 4. a) Kolik je hodin? Wie spät ist es?

01:00 Je jedna (hodina).
02:00
03:00
04:00

Jsou dvě (hodiny).
Jsou tři (hodiny).
Jsou čtyři (hodiny).

05:00 Je pět (hodin).
06:00 Je šest (hodin).
07:00 Je sedm (hodin).
08:00 Je osm (hodin).
09:00 Je devět (hodin).
10:00 Je deset (hodin).
11:00 Je jedenáct (hodin).
12:00 Je dvanáct (hodin). Je poledne.
13:00 Je jedna (hodina). Je třináct (hodin).
14:00
15:00
16:00

Jsou dvě (hodiny).
Jsou tři (hodiny).
Jsou čtyři (hodiny).

Je čtrnáct (hodin).
Je patnáct (hodin).
Je šestnáct (hodin).

17:00 Je pět (hodin). Je sedmnáct (hodin).
18:00 Je šest (hodin). Je osmnáct (hodin).
19:00 Je sedm (hodin). Je devatenáct (hodin).
20:00 Je osm (hodin). Je dvacet (hodin).
21:00 Je devět (hodin). Je dvacet jedna/ jednadvacet (hodin).
22:00 Je deset (hodin). Je dvacet dva/ dvaadvacet (hodin).2

23:00 Je jedenáct (hodin). Je dvacet tři/ třiadvacet (hodin).3

24:00 Je dvanáct (hodin). Je dvacet čtyři/ čtyřiadvacet (hodin).4 Je 
půlnoc.

Můžu/ Mohu říkat například: Man sagt, z. B.:
5:20 = je pět dvacet = je pět hodin dvacet = je pět hodin dvacet minut
9:00 = je devět = je devět hodin = je devět nula nula = je devět hodin nula 
minut 
9:10 = je devět deset = je devět hodin deset = je devět hodin deset minut
17:04 = je pět (nula) čtyři/ je sedmnáct (nula) čtyři = je pět hodin (nula) čtyři/ 
je sedmnáct hodin (nula) čtyři = je pět hodin čtyři minuty/ je sedmnáct hodin 
čtyři minuty
21:10 = je devět deset/ je dvacet jedna deset = je devět hodin deset/ je dvacet 
jedna hodin deset = je devět hodin deset minut/ je dvacet jedna hodin deset 
minut

Poznámka: 
jedna minuta dvě, tři, čtyři minuty pět, ... minut

„Kolik je hodin“ viz také: http://www.mozaika.eu/kurzy-cestiny-v-praze-a-
v-olomouci/vyukove-materialy-pro-studenty-cestiny-ke-stazeni/

2 Pro Slovany: Existuje i možnost, kterou ale není nutné si pamatovat: Jsou 22 (dvacet dvě) hodiny.
3 Pro Slovany: Existuje i možnost, kterou ale není nutné si pamatovat: Jsou 23 hodiny.
4 Pro Slovany: Existuje i možnost, kterou ale není nutné si pamatovat: Jsou 24 hodiny.
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IV. 4. b) V kolik hodin? Kdy? Um wie viel Uhr? Wann?
01:00 V jednu (hodinu).
02:00
03:00
04:00

Ve dvě (hodiny).
Ve tři (hodiny).
Ve čtyři (hodiny).

05:00 V pět (hodin).
06:00 V šest (hodin).
07:00 V sedm (hodin).
08:00 V osm (hodin).
09:00 V devět (hodin).
10:00 V deset (hodin).
11:00 V jedenáct (hodin).
12:00 Ve dvanáct (hodin). V poledne.
13:00 V jednu (hodinu). Ve třináct (hodin).
14:00
15:00
16:00

Ve dvě (hodiny).
Ve tři (hodiny).
Ve čtyři (hodiny).

Ve čtrnáct (hodin).
V patnáct (hodin).
V šestnáct (hodin).

17:00 V pět (hodin). V sedmnáct (hodin).
18:00 V šest (hodin). V osmnáct (hodin).
19:00 V sedm (hodin). V devatenáct (hodin).
20:00 V osm (hodin). Ve dvacet (hodin).
21:00 V devět (hodin). Ve dvacet jedna/ v jednadvacet 

(hodin).
22:00 V deset (hodin). Ve dvacet dva (hodin)/ ve dvaadvacet 

(hodin).
23:00 V jedenáct (hodin). Ve dvacet tři (hodin)/ ve třiadvacet 

(hodin).
24:00 Ve dvanáct (hodin). Ve dvacet čtyři (hodin)/ ve 

čtyřiadvacet (hodin). O půlnoci.

Poznámky Bemerkungen
a) Předložka v, nebo ve a) Präposition v oder ve

Když se uvádí, v kolik hodin se něco koná, 
tak se používá předložka ve, když slovo po 
předložce začíná na dva konzonanty, 
např.:

Bei der Zeitangabe kommt die Präposition ve 
vor, wenn das Wort nach der Präposition auf 
zwei Mitlaut beginnt, z. B.

V jednu. Ve dvě. Ve tři.

b) Podle kontextu je většinou jasné, jestli se
časový údaj týká dopoledne, odpoledne 
nebo večera. Je ale samozřejmě možné 
odpověď upřesnit:

b) Um Missverständnisse vorzukommen, 
kann man bei der Zeitangabe deutlich 
machen, um welchen Teil des Tages es sich 
handelt:

V kolik hodin je kurz? Kurz je v devět (ráno).
Kdy je film? Film je v devět (večer).
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IV. 5. Sloveso rozumět Das Verb rozumět = verstehen
- doplňte tabulku: - ergänzen Sie die Tabelle:

zájmeno/ Fürwort rozumět/ versteh. zápor/ Vernein. otázka/ Frage
já rozumím
ty rozumíš (ne)rozumíš?
on, ona, ono, to rozumí
my rozumíme nerozumíme
vy rozumíte nerozumíte
oni, ony, ona rozumí

rozumějí  5  
(ne)rozumí?
(ne)rozumějí?

- je vzorem pro slovesa II. skupiny, pro tzv.
í-slovesa  –  podle  koncovky  ve  třetí  osobě
jednotného čísla (on rozumí) 

- dieses Verb ist das Konjugationsmuster für
die II. Verbgruppe, die sgn.  í-Verben – nach 
der Endung in der dritten Person Einzahl (on 
rozumí)

-  II.  skupina,  tzv.  í-slovesa,  jsou  slovesa
končící v infinitivu na -et, -ět, -it

- die II. Verbgruppe, die sgn. í-Verben, sind 
Verben, die im Infinitiv auf -et, - ět, -it enden 

-  slovesa  časovaná  podle  vzoru  rozumět
mohou  mít  ve  3.  osobě  množného  čísla

a) buď jen tvar končící na -í: mluvit –
oni mluví

b) nebo  jsou  možné  oba  tvary:  -í a
-ejí/-ějí;  rozumět  –  oni  rozumí/
rozumějí

- konjugace sloves najdete zde:
http://prirucka.ujc.cas.cz/

- Verben, die nach dem Muster rozumět 
gebeugt werden, enden in der 3. Person 
Mehrzahl auf

a) entweder nur auf -í: mluvit/ 
sprechen oder

b)  auf -ejí/-ějí  oder 
c) beide Endungen sind möglich -í und 

-ejí/-ějí; rozumět – oni rozumí/ 
rozumějí

- alle Formen der Verben finden sie unter: 
http://prirucka.ujc.cas.cz/

- tip – na zapamatování můžete zase použít
kartičky  nebo  kostku  online:
https://www.mozaika.eu/kostka/

- Tipp - Sie können wieder  zum Einprägen 
die Kärtchen oder den Online-Würfel 
https://www.mozaika.eu/kostka/ benutzen

IV. 6. Sloveso vědět Das Verb vědět = wisssen

- doplňte tabulku: - ergänzen Sie die Tabelle:

zájmeno/ Fürwort vědět/ wissen zápor/ Vernein. otázka/ Frage
já vím
ty nevíš
on, ona, ono, to (ne)ví?
my (ne)víme?
vy nevíte
oni, ony, ona vědí/ ví
-  patří  do  II.  skupiny  sloves,  
k tzv. i-slovesům
-  ve  3.  osobě  množného  čísla  je  správný
tvar „vědí“, používá se i „ví“

- gehört  zu der II. Verbgruppe, zu den sgn. í-
Verben 

- pro konjugaci nestačí znát jen infinitiv
- musím se naučit ještě jeden tvar, např. 
1. os. j. č. nebo 3. os. j. č. a pak můžu 
sloveso konjugovat

5 Bydlíte v ČR? Pak je dobré vědět, že v Čechách uslyšíte často nespisovné tvary rozuměj nebo v záporu 
nerozuměj místo spisovných tvarů rozumějí anebo nerozumějí.
Falls Sie in Tschechien leben, ist es nützlich zu wissen, dass man in Böhmen die umgangssprachlichen Formen 
rozuměj und in der Verneinung nerozuměj anstelle der Formen rozumějí und nerozumějí verwendet.
Česky systematicky: Lekce 6 89 www.mozaika.eu
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***** IV. 7. Sloveso zbláznit se Das Verb zbláznit se = verrückt 
werden

- doplňte tabulku: - ergänzen Sie die Tabelle:

zájmeno

Fürwort

zbláznit se
(s osobním zájmenem)
verrückt werden
(mit persönl. Fürwort)

zbláznit se
(bez osob. 
záj.)
verrückt 
werden (ohne 
p. F.)

zápor

Verneinung

otázka

Frage

já já se zblázním zblázním se
ty ty se zblázníš
on, ona, ono, to on, ona, ono, to se zblázní nezblázní se
my my se zblázníme
vy vy se zblázníte
oni, ony, ona oni, ony, ona se zblázní6 (ne)zblázní 

se?

-  patří  do  II.  skupiny  sloves,  k tzv.  í-
slovesům → časuje se jako sloveso rozumět

- gehört zu der  II. Verbgruppe, zu den sgn. í-
Verben → wird nach dem 
Konjugationsmuster rozumět gebeugt

-  ve  3.  osobě množného  čísla  existuje  jen
jeden  tvar  „zblázní  se“,  (který  je  stejný
jako tvarem v 3. osobě jednotného čísla.) 
- zvratné  se – stojí vždy na druhém místě
ve  větě  (důvodem je  rytmus)  a  jeho  tvar
zůstává  pro  všechny  osoby  stejný,  srov.
Lekce 5:

-  das rückbezügliche  se steht  immer an der
zweiten  Stelle  im  Satz  (wegen  des
Rhythmus)  und  bleibt  in  allen  Personen
unverändert, vgl Lekce 5:

Hans se zblázní.
Proč se Hans a paní Nováková zblázní?

6 Bydlíte v ČR? Pak je dobré vědět, že v Čechách uslyšíte často nespisovné tvary zblázněj nebo v záporu 
nezblázněj místo spisovných tvarů zblázní nebo nezblázní.
Falls Sie in Tschechien leben, ist es nützlich zu wissen, dass man in Böhmen die umgangssprachlichen Formen 
zblázněj und in der Verneinung nezblázněj anstelle der Formen zblázní und nezblázní verwendet.
Česky systematicky: Lekce 6 90 www.mozaika.eu
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*****IV. 8. Sloveso vidět Das Verb vidět = sehen
- doplňte tabulku: - ergänzen Sie die Tabelle:

zájmeno/ 
Fürwort

vidět/ sehen zápor/ Vernein. otázka/ Frage

já nevidím
ty vidíš
on, ona, ono, to (ne)vidí?
my (ne)vidíme?
vy nevidíte
oni, ony, ona vidí7

-  patří  do  II.  skupiny  sloves,  k tzv.  í-
slovesům

- gehört  zu der II. Verbgruppe, zu den sgn. í-
Verben 

- ve 3.  osobě množného čísla  existuje jen
jeden tvar „vidí“, (který je stejný jako tvar
v 3. osobě jednotného čísla.)

V.  Cvičení (dělá mistra) Übung (macht den Meister)
V. 1. Počítejte od 0 do 10 a zpět. Zählen Sie von 0 bis zu 10 und rückwärts!
V. 2. Počítejte ještě chvíli: od 0 do 10 sudá čísla,

zpět lichá.
Zählen Sie noch ein bisschen: von 0 bis 10
gerade Zahlen, rückwärts ungerade!

V. 3. Zahrajte si („tleskaná“) 1, 1 – 2, 2; 2, 2 – 
4,4 …

Spielen Sie 1,1 – 2,2; 2, 2 – 4,4 … !

V. 4. Zahrajte si hru „lodě“: 
0, 2, 5, 9 × Ž, Š, Č, Ř
- každý má dvě lodě

Spielen Sie das Spiel „Schiffe versenken mit“:
0, 2, 5, 9 × Ž, Š, Č, Ř !
- jeder hat zwei Schiffe

loď f. = Schiff
Vzor  /Muster

 Máte/ máš Č 0?
 Ano. Mám.  Ne, nemám.

0 2 5 9
Č
Ř
Š
Ž

7 Bydlíte v ČR? Pak je dobré vědět, že v Čechách uslyšíte často nespisovné tvary viděj nebo v záporu 
neviděj místo spisovných tvarů vidí nebo nevidí.
Falls Sie in Tschechien leben, ist es nützlich zu wissen, dass man in Böhmen die umgangssprachlichen Formen 
viděj und in der Verneinung neviděj anstelle der Formen vidí und nevidí verwendet.
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V. 5. Znáte římská čísla?
I
IV
V
VI
IX
X

čtyři
deset
devět
jedna
pět
šest

V. 6. Kolik je? Wieviel ist es?
V. 6. a) sedm + dva = šest – pět = čtyři × jedna =

tři + čtyři = deset – deset = dva × dva =
devět + jedna = sedm – tři = tři × tři =
tři + pět = devět – čtyři = tři × dva =
pět + čtyři = čtyři – tři = pět × dva =
Cvičení online: http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-kolik-je-i-uroven-a1/

V. 6. b) 7 + 2 = 6 − 5 = 4 × 1 =
3 + 4 = 10 − 10 = 2 × 2 =
9 + 1 = 7 − 3 = 3 × 3 =
3 + 5 = 9 − 4 = 3 × 2 =
5 + 4 = 4 − 3 = 5 × 2 =

V. 7. Dávejte si vzájemně příklady. Geben Sie sich gegenseitig die Beispiele auf!

V. 8. Počítejte od 11 do 29 a zpět. Zählen Sie von 11 bis zu 29 und rückwärts!

V. 9. Počítejte  ještě  chvíli:  od  11  do  29  sudá
čísla, zpět lichá.

Zählen Sie noch ein bisschen: von 11 bis 29
gerade Zahlen, rückwärts ungerade!

V. 10. Znáte římská čísla?

X
XIV
XV
XX
XXV
IXXX
XXX
XL

čtrnáct
čtyřicet
dvacet
deset
dvacet devět
dvacet pět
patnáct
třicet
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V. 11. Kolik je? Pište čísla: Wieviel ist das? Schreiben Sie die Zahlen!

sedmnáct deset
devatenáct dvanáct
devětadvacet dva
pět dvacet
dvacet sedm čtrnáct
dvacet dva pětadvacet
jedenáct třináct
osmnáct patnáct

Cvičení na internetu viz http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-diktat-na-
cislovky-0-29-uroven-a1/

V. 12. Kolik je? Wieviel ist? 

V. 12. a) deset + dva = patnáct – devět =
šest + devět = devatenáct – pět =
čtyři + osm = dvanáct – osm = 
třináct + patnáct = dvacet – šest = 
devatenáct + tři = dvacet osm – osm =
jedenáct + čtrnáct = třináct – tři =

devět × tři = dvacet šest + tři =
čtyři × čtyři = patnáct + čtyři =
dva × devět = tři × osm =
pět × tři = dvacet osm – jedenáct =
tři × čtyři = sedmnáct – dvanáct =
sedm × tři = šest × čtyři =
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V. 12. b) 10 +   2 = 15 − 9 = 9 × 3 = 26 + 3 =
  6 +   9 = 19 − 5 = 4 × 4 = 15 + 4 =
  4 +   8 = 12 − 8 = 2 × 9 = 3 × 8 =
13 + 15 = 20 − 6 = 5 × 3 = 28 − 11 =
19 +   3 = 28 − 8 = 3 × 4 = 17 − 12 =
11 + 14 = 13 − 3 = 7 × 3 = 6 × 4 =

V. 13. Dávejte si navzájem příklady. Stellen Sie sich selbst solche mathematischen 
Aufgaben!

V. 14. Čtěte:
a) 2, 12, 20, 22
b) 3, 13, 30, 33
c) 4, 14, 40, 44
d) 11, 22, 33, 44
e) 22, 20, 12, 2, 0
f) 33, 30, 13, 3
g) 44, 40, 14, 4
h) 44, 43, 34, 33, 22, 21, 20, 12, 11

V. 15.  Poslouchejte, opakujte a pište předčíslí
evropských zemí:

Poté srovnejte své poznámky a najděte
ve třetím sloupci každé zemi její hlavní
město.

Lesen  Sie,  wiederholen  Sie  und  schreiben  Sie
die  Landesvorwahlen  einiger  europäischen
Länder!
Dann  vergleichen  Sie  Ihre  Notizen  und
versuchen  Sie,  den  Ländern  ihre  Hauptstädte
zuzuordnen.

Vzor/ Muster:
Belgie má telefonní kód 00 32. Hlavní město je Brusel.

Stát Telefonní kód Hlavní město
1. Belgie 00 32 A. Amsterdam
2. Dánsko 00 45 B. Athény pl.= Atény pl.
3. Francie 00 33 C. Berlín m.
4. Itálie 00 39 D. Bern m.
5. Německo 00 49 E. Brusel m.
6. Nizozemsko/ Holandsko 00 31 F. Bukurešť f.
7. Norsko 00 47 G. Kodaň f.
8. Rakousko 00 43 H. Londýn m.
9. Rumunsko 00 40 I. Madrid m.
10. Řecko 00 30 J. Oslo
11. Španělsko 00 34 K. Paříž f.
12. Švédsko 00 46 L. Řím m.
13. Švýcarsko 00 41 M. Stockholm m.
14. Velká Británie a Severní 
Irsko (= Spojené království)

00 44 N. Vídeň f.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.
E
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V. 16. Jaké  máte  číslo  mobilu,  domu  (bytu,
pokoje), auta, pasu. A vaše vyučující, popř.
spolužák?  Tvořte  dialogy  a  jeden  dialog
napište:

Sagen  sie  Ihre  Handynummer,  Ihre
Hausnummer  (Ihre  Wohnungsnummer,
Zimmernummer),  Autonummer  und
Reisepassnummer! Und wie ist das bei Ihrer
Lehrerin, bzw. bei einem Mitschüler? Bilden
Sie die Dialoge! Schreiben Sie einen Dialog
auf!

Vzor např. / Muster z. B.:
Máte mobil? Máš mobil?

 Ano. Mám.  Ne, nemám 
mobil. 

 Ano. Mám.  Ne, nemám 
mobil.  Jaké máte číslo?  Jaké máš číslo?

 Mám číslo …  Mám číslo …

vy 
Sie

učitel/ učitelka
LehrerIn

???

Mobil/ Handy

Dům (byt)/ 
Haus (Wohnung)

Pokoj/ Zimmer

Auto/ Auto

Pas/ Reisepass

???
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V. 17. Kolik je hodin? Wie spät ist es?

0. 17:05
je pět hodin pět minut/ je pět hodin pět/ je pět pět
nebo
je sedmnáct hodin pět minut/ je sedmnáct hodin pět/ je sedmnáct pět
1. 8:05 11. 17:25
2. 9:10 12. 18:05
3. 10:15 13. 19:10
4. 11:20 14. 20:12
5. 12:00 15. 21:15
6. 12:25 16. 22:20
7. 13:05 17. 23:25
8. 14:10 18. 24:00
9. 15:15 19. 0:29
10. 16:20 20. 2:12

V. 18. V, nebo ve?
0.    v      poledne
1. _____ jednu hodinu. 11. _____ jedenáct hodin.
2. _____ dvě hodiny. 12. _____ dvanáct hodin.
3. _____ tři hodiny. 13. _____ třináct hodin.
4. _____ čtyři hodiny. 14. _____ čtrnáct hodin.
5. _____ pět hodin. 15. _____ patnáct hodin.
6. _____ šest hodin. 16. _____ šestnáct hodin.
7. _____ sedm hodin. 17. _____ sedmnáct hodin.
8. _____ osm hodin 18. _____ osmnáct hodin.
9. _____ devět hodin. 19. _____ devatenáct hodin.
10. _____ deset hodin. 20. _____ dvacet hodin.

V. 19. Doplňte předložky a koncovky, čtěte 
nahlas:
0. _____ půlnoc_.  O  půlnoci.

Ergänzen Sie die Vorwörter und Endungen! 
Lesen Sie!

1. _____ 1 hodin_. 11. _____ 11 hodin.
2. _____ 2 hodin_. 12. _____ 12 hodin./ _____ poledne.
3. _____ 3 hodin_. 13. _____ 13 hodin./ _____ 1 hodin_.
4. _____ 4 hodin_. 14. _____ 14 hodin./ _____ 2 hodin_.
5. _____ 5 hodin. 15. _____ 15 hodin./ _____ 3 hodin_.
6. _____ 6 hodin. 16. _____ 16 hodin./_____ 4 hodin_.
7. _____ 7 hodin. 17. _____ 17 hodin.
8. _____ 8 hodin. 18. _____ 18 hodin.
9. _____ 9 hodin. 19. _____ 19 hodin.
10. _____ 10 hodin. 20. _____ 20 hodin.
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V. 20. V kolik hodin je čeština? (Slované:
V kolik začíná/ končí čeština? 
Čeština začíná v... nebo 
čeština končí v...)

0. 15:15
Čeština je v patnáct hodin patnáct minut. 
nebo
Čeština je v patnáct hodin patnáct. 
nebo
Čeština je v patnáct patnáct.
nebo
Čeština je ve tři hodiny patnáct minut.
nebo
Čeština je ve tři hodiny patnáct.
nebo
Čeština je ve tři patnáct.
1. 8:30 8. 14:00
2. 9:15 9. 14:45
3. 10:30 10. 15:30
4. 11:00 11. 16:20
5. 12:00 12. 17:00
6. 13:15 13. 18:15
7. 13:45 14. 19:00

*****V. 21.
 

Co je špatně? Jak je to správně?
0. Jsou 11:00. 
Čeština je ve jedenáct hodinu.

Je 11:00. 
Čeština je v jedenáct hodin.

1. Jsou 10:00. Čeština není ve deset hodiny.
2. Jsou poledne. Čeština začíná v dvanáct hodiny.
3. Je dvě. Čeština nezačíná v dvě hodin.
4. Je jednu. Čeština končí ve jedna hodin.
5. Je tři. = Jsou 15:00. Čeština nekončí v tři hodin.
6. Je čtyři. Mám češtinu v čtyři hodin.
7. Jsou pět. = Jsou 17:00. Čeština končí ve pět hodiny.

V. 22. Doplňte je nebo má: Ergänzen Sie die Formen je oder má!

0. Kdo _je_ to?
1. To______ manažer. 12. Kolik ______ hodin?
2. Kde ______ město Kroměříž? 13. ______ paní učitelka hodinky?
3. Kroměříž ______ tady. 14. Víš, kdy ______ čeština?
4. ______ Tomáš čas? 15. V kolik hodin ______ Saša češtinu?
5. Ne, Tomáš ne-______ čas. 16. Nevím, kdy _______ Saša češtinu.
6. Eliška ______ čas. 17. Vím, že Tobiáš ______ češtinu v 9:00.
7. Kdo ______ hodinky? 18. Kde ______ Tobiáš?
8. Mobil ______ tady. 19. Už ______ 9:00.
9. ______ Světlana mobil? 20. ______ Morava řeka?
10. Ano, Světlana ______ mobil.
11. Jaké ______ Světlana číslo?
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V. 23. Přiřaďte k sobě osoby a slovesa: Ordnen  Sie  die  Personen  und  die
Verbformen!

vy rozumí
Anežka rozumí/ rozumějí
my rozumíte
já rozumíš
Šárka a Hans rozumíme
ty rozumím
Cvičení online viz http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-
konjugace-casovani-slovesa-rozumet-uroven-a1/

V. 24. Přiřaďte k sobě osoby a slovesa: Ordnen  Sie  die  Personen  und  die
Verbformen!

já nerozumí/ nerozumějí
pan Čeněk nerozumíme
vy nerozumím
my nerozumíš
Honza a Julie nerozumí
ty nerozumíte

V. 25. Doplňte sloveso rozumět: Ergänzen Sie das Verb rozumět!

0. Petře, rozumíš dobře?
1. Katka _______ výborně.
2. Já __________ špatně.
3. Paní Nová, __________?
4. Karel a Vašek __________.
5. Pane Nováku, __________?
6. Honzo a Terezo, __________?
7. Evo, __________?
8. Kryštof a já __________ výborně.
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V. 26. Přiřaďte k sobě osoby a slovesa: Ordnen  Sie  die  Personen  und  die
Verbformen!

paní Dvořáková vím
ty vědí/ ví
já víme
vy víš
Eliška a Lucie ví
my víte
Cvičení online: http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-
konjugace-casovani-slovesa-vedet-uroven-a1/

V. 27. Spojte: Ordnen Sie zu!

Máme hodinky. já Víš, kolik je hodin.
Mám hodinky. Lenka Víte, kolik je hodin.
Má hodinky. oni Vím, kolik je hodin.
Máte hodinky. my Neví, kolik je hodin.
Máš hodinky. vy Nevědí (neví), kolik je hodin.
Nemají hodinky. pan Dvořák Ví, kolik je hodin.
Nemá hodinky. ty Víme, kolik je hodin.

V. 28. Doplňte sloveso vědět: Ergänzen Sie das Verb vědět!

0. Petro, víš, kolik je hodin?
1. Ano, _______, kolik je hodin. Je jedenáct. (já)
2. My _______, kdy je čeština.
3. Leoš __________, kde je Lucie. 
4. Paní Kovářová, __________, kolik je hodin?
5. Karel a Vašek __________, kde je Liberec.
6. Pane Nováku, __________, kdo je tam?
7. Honzo a Bětko, __________, v kolik hodin máte češtinu?
8. Honza a Bětka __________, v kolik hodin mají češtinu.

V. 29. Jak jsou tvary slovesa "mít" a "vědět"?

0. Já:   Mám  hodinky.  vím , kolik je hodin.
1. Luboš __________ hodinky, __________, kolik je hodin.
2. Pan Chotek a paní Chotková __________ hodinky, __________, kolik je 
hodin.
3. My __________ hodinky, __________, kolik je hodin.
4. Vy:  __________ hodinky? __________, kolik je hodin?
5. Paní Švecová __________ hodinky, __________, kolik je hodin.
6. Ty:  __________ hodinky? __________, kolik je hodin?
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*****V. 30. Přiřaďte k sobě osoby a slovesa: Ordnen  Sie  die  Personen  und  die
Verbformen!

Hans se zblázníte
my se zblázní
vy se nezblázním
Hans a paní Nováková se nezblázníme
ty se zblázní
já se zblázníš

*****V. 31. Přiřaďte k sobě osoby a slovesa: Ordnen  Sie  die  Personen  und  die
Verbformen!

já vidí
vy vidíš
ty vidím
my vidí
Ondra vidíte
Karolína a Tomáš vidíme
Cvičení online: http://www.mozaika.eu/cestina-pro-cizince-online-
konjugace-casovani-slovesa-videt-uroven-a1/

*****V. 32. Doplňte sloveso vidět: Ergänzen Sie das Verb vidět!

0. Jirko, vidíš dobře?
1. Adéla _______ výborně.
2. Já __________ špatně.
3. Paní Nová, co __________?
4. Vašek a Roman __________ auto.
5. Pane Nováku, __________ dům?
6. Honzo a Terezo, co __________?
7. Moniko, __________ dobře?
8. Jarda a já __________ výborně.

V. 33. Zkoušejte  se  navzájem  z tvarů  sloves
rozumět, vědět a zbláznit se a vidět.

Fragen  Sie  einander  die   Formen  von
rozumět, vědět und zbláznit se und vidět ab!

oni, ony, ona vy my ty já on, ona, ono
rozumí/
rozumějí

rozumím rozumí rozumíte rozumíš rozumíme

vím ví víš víme víte vědí/ ví
zblázníme se zblázníš se zblázním se zblázní se zblázníte se zblázní se
vidíš vidíte vidím vidí vidí vidíme
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V. 34. Jak jsou neformální tvary?

0. Jste učitelka, nebo studentka? Jsi učitelka, nebo studentka?
1. Jste úředník, nebo vědec?
2. Jste Ruska?
3. Kde jste? 
4. Promiňte. Máte hodinky? 
5. Víte, kolik je prosím vás hodin?
6. Máte čas, nebo máte češtinu?
7. V kolik hodin máte češtinu?
8. Máte mobil?
9. Jaké máte číslo?
10. Rozumíte?
11. Mějte se hezky.

V. 35. Dialog – jak zněla otázka? 
Učitelka a student

Dialog – bilden Sie die Fragen!
Lehrerin und Student

 Dobrý den. 
 Dobrý den.

 _____Jste studentka______________ ?
 Ano, jsem.

 ______________________________ ?
 Děkuju, mám se výborně. A vy?

 Dobře. ______________________________ ?
 Ano, pas mám.

 ______________________________ ?
 Ne, nemáme auto.

 Prosím vás ______________________________ ?
 Je deset hodin.

 ______________________________ ?
 Čeština je ve 12:45.

 Děkuju. Promiňte ______________________________ ?
 Ne, to není Lenka, to je Jana.

 Aha, děkuju. Na shledanou.
 Na shledanou.

V. 36. Vymyslete  vlastní  dialog,  který  bude
podobný  dialogům  z této  lekce,  a  ten
napište.  Používejte  co  nejvíce  slovíček  a
obratů, které už znáte.

Denken  Sie  sich  einen  eigenen  Dialog,  der
den Dialogen von diesen Lektion ähnlich ist
und  schreiben  Sie  ihn  auf!  Benutzen  Sie
möglichst viele Wörter und Redewendungen,
die Sie schon kennen.
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VI.   A (nejlepší) na konec …
a) vtip Witz

 Kolik je hodin?
 Pět pět.
 Děkuju, děkuju.

b) písnička + tanec a ještě hádanka: Lied + Tanz und noch Rätsel:
https://www.youtube.com/watch?v=t5YDRIRILJ8

https://www.youtube.com/watch?v=U7169NFRUkE

Měla babka čtyři jablka
Měla babka čtyři jablka [jabka]
a dědeček jenom dvě.
Dej mi, babko, jedno jablko, [jabko]
budeme mít stejně.

Die Oma hatte 4 Äpfel 
und der Opa nur 2.
Gib mir, Oma, einen Apfel,
wir werden gleich viel haben.

- Kolik budou mít jablek (stejně = 
identicky)?
- Při zpívání si můžete ještě zatančit
mazurku.

- Wieviel Äpfel werden sie haben?
- Sie können beim Singen noch Mazurka
tanzen

čtyři jablka

dvě jablka

jedno jablko

tři jablka

(pět jablek) dědeček a babička (babka)
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c) Idiomy

Rozumíte?
babička: Je už 10:09, ale Monika má ještě 
půlnoc. Monika je ale číslo!
dědeček: To je jedno. Nebo to není jedno?
babička: To není jedno! Má češtinu v 9:00!

mít půlnoc
být číslo
být jedno
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