
1. Doplň správné tvary číslovek dvě – obě. 

Dobrý hráč kopané má umět kopat oběma nohama. 

Na obou, dvou rukou měl obvazy. 

Ve škole sedíme v lavicích po dvou. 

Brankář měl na obou nohách odřeniny. 

Dnes jdeme od dvou do kina. 

Slyším dobře na obě uši. 

Ve škole se učíme dvěma jazykům. 

Sudá čísla jsou dělitelná dvěma. 

Jirka uměl házet oběma rukama. 

Od obou kamarádů jsem dostala dárek. 

Ušetřila jsem si dvě stě korun. 

Stála na obou nohách. 

S oběma rodiči si rozumím. 

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

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

Pomáhal jsem jednomu, dvěma, třem, čtyřem, pěti                                chlapcům. 

Mluvili jsme o jednom, dvou, třech, čtyřech, pěti                                    spolužácích. 

Šel jsem s jedním, dvěma, třemi, čtyřmi, pěti                              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 dvoje kalhoty, tři trička, dvě tílka, čtvery ponožky a dvoje boty. 

Ke čtyřem kamarádům, před dvěma dny, s oběma knihami, u čtyř slov, ke třem 

židlím, k oběma židlím, za dvěma skříněmi, se třemi taškami.  

 

      HRAVÁ ČEŠTINA – vyplň cvičení  

Číslovky – str.19 cv. 2 (rébusy)  - utři si nos, dvanácterník, město Třinec 

str. 19 cv. 4 (tečka za číslovkami) – Karel IV. se narodil 14. 5. roku 1316 v Praze. 

Otevřete si učebnici na straně 20 a vypracujte cvičení číslo 5, kde napíšete 10 vět. 

Se 100 body se umístili na 1. místě. Přednáška, která začala v 10 hodin, skončila 

po 12. hodině. V našem domě je 5 poschodí a my bydlíme ve 3. patře. 

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

Zbytek plátna, kus sýra, úzká silnice, úbytek vody, blízká vesnice, horský průsmyk, 

lipový a pelyňkový čaj, smyčcový orchestr, zbytečně spěcháš, bicí nástroje, lis na 

ovoce. 

JAZYKOVÝ ROZBOR 

První 4 zmrzlina 1 na 7 dřívku 1 prosycená 2 bublinkami 1 se 3 objevila 5 na 7 trhu 

1 roku 1 1923 4. 

zmrzlina se objevila, dvě – první řadová, určitá, 1923 – základní, určitá. 

 

 


