
01 je jedna hodina 01:10 01 v jednu hodinu
02 jsou dvě hodiny 02:30 02 ve dvě hodiny
05 je pět hodin 03:45 05 v pět hodin

04:05

01 jedna minuta 05:15 v
02 dvě minuty 13:50 ve
05 pět minut 20:20

1/4 3/4 1/2 1/2

12:15 (ve) čtvrt na jednu 00:30 (o) půl jedné 07:30 (o) půl osmé
13:15 (ve) čtvrt na dvě 01:30 (o) půl druhé 08:30 (o) půl deváté
06:15 (ve) čtvrt na sedm 02:30 (o) půl třetí 09:30 (o) půl desáté

03:30 (o) půl čtvrté 10:30 (o) půl jedenácté
12:45 (ve) tři čtvrtě na jednu 04:30 (o) půl páté 11:30 (o) půl dvanácté

13:45 (ve) tři čtvrtě na dvě 05:30 (o) půl šesté
06:45 (ve) tři čtvrtě na sedm 06:30 (o) půl sedmé

za od - do POZOR

11:55 za 01:00-02:00 od jedné do dvou vlak jede v jednu hodinu um 13 Uhr
11:25 za 03:00-04:00 od tří do čtyř vlak jede za hodinu
01:20 za 05:00-06:00 od pěti do šesti

03:25 za 07:00-08:00 od sedmi do osmi ve 12 hodin v poledne
05:28 za 09:00-10:00 od devíti do deseti ve 24 hodin o půlnoci
08:59 za 11:00-12:00 od jedenácti
12:40 za

01:00 jedna (hodina) 02:30 12:15 01:20 02:30 03:45
12:30 dvanáct třicet 03:45 04:50 05:55 06:05 07:10
02:45 tři čtvrtě na tři 20:15 08:25 09:35 10:30 11:48
12:15 čtvrt na jednu 21:45
12:30 půl jedné 09:10 ve 02:00 ve 12:45 o 02:30 o 05:30
08:55 13:30
10:05 deset pět 12:15 od 1 do 3 od 2 do 4 od 5 do 7 od 9 do 10

Kolik je hodin?

za pět minut devět

V kolik hodin? Kolik je hodin? V kolik hodin? Kdy?

Sejdeme se o půl třetí.
Mám čas ve tři čtvrtě na čtyři.
Film začíná ve čtvrt na devět.

Musím být o půl druhé v práci.
V devět deset mi jede vlak.

in einer Stunde

do dvanácti

pět minut půl dvanácté
deset minut půl druhé

pět minut půl čtvrté

pět minut dvanáct

minutu devět (hodin)
pět minut tři čtvrtě na jednu

Přestávka je ve čtvrt na jednu.

Film končí ve tři čtvrtě na deset.

(je) třináct hodin (a) padesát minut
(je) dvacet hodin (a) dvacet minut

Kolik je hodin?

dvě minuty půl šesté

(je) jedna hodina (a) deset minut

(jsou) čtyři hodiny (a) pět minut

(je) pět hodin (a) patnáct minut 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19
2, 3, 4, 12, 13, 14, 20, 21, 22, 23, 24

(jsou) dvě hodiny (a) třicet minut
(jsou) tři hodiny (a) čtyřicet pět minut

Kolik je hodin? V kolik hodin?
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