
JAZYK ČESKÝ 6. B 

PROCVIČOVÁNÍ SKLOŇOVÁNÍ ČÍSLOVEK 

Moji milí, všechny vás zdravím při dalším zadávání úkolů. Chtěla bych vás pochválit 

za rychlou reakci k vytvoření skupiny. Doufám, že jste neměli problém s danými úkoly 

a vše se vám podařilo udělat.  Dnes budeme procvičovat skloňování číslovek. 

Všechno důležité jsme si napsali minule do sešitu teorie.          Pojďme do toho       

 

      ZAPIŠTE SI PROSÍM DO ŠKOLNÍHO SEŠITU. 

1. Doplň správné tvary číslovek dvě – obě. 

Dobrý hráč kopané má umět kopat__________________ nohama. 

Na _________ rukou měl obvazy. 

Ve škole sedíme v lavicích po_______________. 

Brankář měl na _________________nohách odřeniny. 

Dnes jdeme od ________do kina. 

Slyším dobře na _____uši. 

Ve škole se učíme___________ jazykům. 

Sudá čísla jsou dělitelná____________. 

Jirka uměl házet___________ rukama. 

Od ____________________svých kamarádů jsem dostala dárek. 

Ušetřila jsem si_____________ stě korun. 

Stála na _____________nohách. 

S______________ rodiči si rozumím. 

2. Doplň číslovky jeden, dva, tři, čtyři, pět: 

Jeli jsme bez       jednoho, dvou, tří, čtyřech                               spolužáků. 

Pomáhal jsem_______________________________________ chlapcům. 



Mluvili jsme o _______________________________________spolužácích. 

Šel jsem s _________________________________________kamarádem/dy. 

3. Doplň chybějící tečky: 

Mají otevřeno do 17 hodin. Autobus odjíždí v 9 hodin 45 minut. Stav se pro mne 

po 8 hodině. Pepík střelil gól v 15 minutě. Otevřete učebnici na 12 straně a 

napište 5 cvičení. 

 

4. Číslovky napiš slovy ve správných tvarech: 

Na tábor se vezmu (2)__________kalhoty, (3) _____trička, (2)_______tílka, (4) 

ponožky a (2)___________boty. k (4) ___________kamarádům, před 

(2)_______dny, s (oba)________knihami, u (4) ________slov, k (3) ______židlím, 

k (oba)________židlím, za (2)_______skříněmi, s (3)_____taškami.  

 

      HRAVÁ ČEŠTINA – vyplňte cvičení  

Číslovky – str.19 cv. 2 (rébusy), str. 19 cv. 4 (tečka za číslovkami) 

      UČEBNICE – pravopisné cvičení – přepiš do školního sešitu str. 35 cv. 4 (napiš 

po lis na ovoce). 

Pokračuj v psaní do školního sešitu – opiš větu na str. 84 Jazykový rozbor a proveď 

úkoly 1, 2, 3. (První zmrzlinu na dřívku…) 

 

      ETWINNINGOVÝ ÚKOL 

Připomínám www. canva.com (své reakce na projekt, co se mi líbilo, nelíbilo, zpětná 

vazba..) Zatím všichni neposlali, prosím doplňte. Děkuji Domčovi, Adamovi, Mikimu 

(Kristián ještě doplní). Ty, které mám, jsem už vložila na 

https://twinspace.etwinning.net/91892/pages/page/836108 - můžete klidně vložit do 

materiálů vy sami. 

 

https://twinspace.etwinning.net/91892/pages/page/836108


      LITERÁRNÍ ÚKOL 

Jen připomínám plakát JARO. Dorotčin jsem už viděla a byl moc hezký, takže 

máme se na co těšit při vernisáži       

 

Přeji vám hodně zdaru při plnění úkolů. Ale ještě tu mám bonusový úkol, nepovinný, 

ale milý, protože se dozvíš, co ráda poslouchala paní učitelka, když byla malá       

A co jste měli rádi vy, když jste byli malé děti? Projděte knihovnu, prolistuje svou 

oblíbenou knížku a vložte sem jako pátračku pro ostatní       

https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt 

 

Postup: klikneš na červené kolečko s pluskem vlevo dole, objeví se ti bílé okno, do 

které vložíš text. 

 

Příjemné pátrání a dávejte na sebe pozor! A noste roušky..moc se vám povedly. 

Jste šikulky!                                                   Myslím na vás RCH       

 

  

https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt

