Němčina mit Jitka:

Hodiny – určování času
https://www.youtube.com/watch?v=O6GRKwqgUMM

01:00

Wie spät ist es?

Kolik je hodin?

Es ist ein Uhr.

Je jedna hodina.

Es ist eins.

Je jedna.

Es ist Punkt eins.

Je přesně jedna.

(při udání času bez Uhr použijeme tvar eins)
___________________________________________________________________
01:15

Es ist viertel zwei.

Je čtvrt na dvě.

Es ist Viertel nach eins.

Je čtvrt po jedné. (doslovný překlad)

Es ist ein Uhr 15 (Minuten).

Je jedna hodina 15 (minut).

___________________________________________________________________
05:30

Es ist halb sechs.

Je půl šesté.

Es ist fünf Uhr 30 (Minuten).

Je pět hodin 30 (minut).

___________________________________________________________________
11:45

Es ist drei viertel zwölf.

Je tři čtvrtě na dvanáct.

Es ist Viertel vor zwölf.

Je čtvrt před dvanáctou. (doslovný překlad)

Es ist elf Uhr 45 (Minuten).

Je jedenáct hodin 45 (minut).

___________________________________________________________________
11:50

Es ist zehn Minuten vor zwölf.

Je deset minut před dvanáctou. (doslov. př.)

Es ist elf Uhr 50 (Minuten).

Je jedenáct hodin 50 (minut).

___________________________________________________________________
12:05

Es ist fünf Minuten nach zwölf.

Je pět minut po dvanácté.

Es ist zwölf Uhr fünf (Minuten).

Je dvanáct hodin pět (minut).
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předložka - přesný časový údaj u hodin:

um drei Uhr – ve tři hodiny



předložky – ohraničení časových údajů:

von 8 bis 14 (Uhr) – od 8 do 14 (hodin)



rozdíl mezi Uhr a Stunde:

Uhr - časový okamžik
(Ich komme um acht Uhr. – Přijdu v osm hodin.)
Stunde - trvání, 60 minut
(Die Vorstellung dauert eine Stunde. – Představení trvá hodinu.)
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