
3_český jazyk_6.B_procvičování číslovek 

Milí žáčci, opět vás zdravím při další várce úkolů. Musím vás pochválit, že úkoly plníte, 

jste šikulky      . Minulý týden jsme se zaměřili na skloňování číslovek a tento týden 

číslovky procvičíme. V případě nejasností si otevřete sešit teorie, kde máte všechno 

napsané. Vždyť víte, že platí: Co nemáš v hlavě, máš v teorii.  

          Jdeme na to..       Dávejte na sebe pozor, myslím na vás       Renata Charvátová 

 

      OTEVŘI SI PROCVIČOVACÍ SEŠIT (napiš datum) A PROSÍM VYPRACUJ SI      

1. Počítejte, číslice pište v náležitém tvaru. 

Pět bez (2)________________ je stejně jako šest bez _____________ nebo sedm 

bez _________________. Dvanáct děleno (2) _________________ je stejně jako 

osmnáct děleno ___________ nebo dvacet čtyři děleno __________. Přičteš-li ke 

(2)_________ banánům tři, budeš mít stejně, jako když přičteš ke __________ jeden. 

 

2. Číslice napiš slovy. 

o 322__________________________________________________ chlapcích 

k 542 __________________________________________________ závodníkům 

 

3. Změň vyznačená slovní spojení tak, aby za číslovkou: 

a) tečka nebyla.      b) tečka byla. 

Sedím ve 3. řadě vlevo.     Napiš cvičení 2 dole. 

__________________     ________________ 

 

Hanka počítala 5. příklad na objem.   Uměl sloku 3 této básně. 

___________________________   ____________________ 

 

 

4. Vyskloňuj číslovky 

 

1. pád jedna žena dvě kůzlata tři psi čtyři dívky 

2. pád     

3. pád     

4. pád     

6. pád     

7. pád     

 

5. Zahraj si na učitele a opiš text bez chyby. 

Můj dení rozvrch 



Obvikle vstávám po 6. hodině raní. K mím povinostem patří uklidit nádobý s mičky 

a skontrovovat tašku s věcmi do školi. Musím si vzít sebou svačinu. Škola je 

v blýzké vsy. Po viučování se pylně připravuji na další den. Kdyš jsem hotoví, můžu 

se dívat na televizy. V sedum hodin se scházý celá naše rodina na večeři. Potom 

se rodiče dívají na správy a mi se sestrou si čteme. Kolem 9 hodiny chodím spát. 

 

      PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       ( ČÍSLOVKY str. 19, někteří str. 22) 

 

str. 20 cv. 12 Přeškrtni nesprávný tvar číslovek 

 

       NA ZÁVĚR SI ZKUSÍME, JESTLI JSI KAMARÁD S ČÍSLOVKAMI       (zkopíruj 

odkaz a vyplňuj dle pokynů) 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtpm_zOHG95dDes5sbcYNMdNWEIqk

6-12yeQGfrthScA3xSw/viewform?usp=sf_link 

  

 

      CO JSEM ČETL, KDYŽ JSEM BYL MALÝ?       

Na níže uvedeném odkazu to zjistíš..Robča už má      , šikulka a těším se na ostatní. 

https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt 

 

 

      ŘEŠENÍ ÚKOLŮ      

1. Počítejte, číslice pište v náležitém tvaru. 

Pět bez dvou je stejně jako šest bez tří nebo sedm bez čtyř. Dvanáct děleno dvěma je 

stejně jako osmnáct děleno třemi nebo dvacet čtyři děleno čtyřmi. Přičteš-li ke dvěma 

banánům tři, budeš mít stejně, jako když přičteš ke čtyřem jeden. 

 

2. Číslice napiš slovy. 

o 322  o třech stech dvaceti dvou chlapcích 

k 542  k pěti stům čtyřiceti dvěma závodníkům 

 

3. Změň vyznačená slovní spojení tak, aby za číslovkou: 

b) tečka nebyla.      b) tečka byla. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtpm_zOHG95dDes5sbcYNMdNWEIqk6-12yeQGfrthScA3xSw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtpm_zOHG95dDes5sbcYNMdNWEIqk6-12yeQGfrthScA3xSw/viewform?usp=sf_link
https://padlet.com/renata_charvatova/n1xcphyjy0gt


Sedím ve 3. řadě vlevo.     Napiš cvičení 2 dole. 

Sedím v řadě 3 vlevo     Napiš 2. cvičení dole. 

 

Hanka počítala 5. příklad na objem.   Uměl sloku 3 této básně. 

Hanka počítala příklad 5 na objem.   Uměl 3. sloku této básně. 

 

 

4. Vyskloňuj číslovky 

 

1. pád jedna žena dvě kůzlata tři psi čtyři dívky 

2. pád jedné ženy dvou kůzlat tří psů čtyř dívek 

3. pád jedné ženě dvěma 
kůzlatům 

třem psům čtyřem 
dívkám 

4. pád jednu ženu dvě kůzlata tři psy čtyři dívky 

6. pád jedné ženě dvou 
kůzlatech 

třech psech čtyřech 
dívkách 

7. pád jednou ženou dvěma kůzlaty třemi psy čtyřmi dívkami 

 

!!!! Připomínám, že tvary třech / čtyřech jsou hovorové!!! 

5. Zahraj si na učitele a opiš text bez chyby.  

Můj denní rozvrh 

Obvykle vstávám po 6. hodině ranní. K mým povinnostem patří úklid nádobí z myčky 

a zkontrolovat tašku s věcmi do školy. Musím si vzít s sebou svačinu. Škola je v blízké 

vsi. Po vyučování se pilně připravuji na další den. Když jsem hotový, můžu se dívat na 

televizi. V sedm hodin se schází celá naše rodina na večeři. Potom se rodiče dívají na 

zprávy a my se sestrou si čteme. Kolem 9. hodiny chodím spát. 

 

     PRÁCE V HRAVÉ ČEŠTINĚ       (ČÍSLOVKY str. 19, někteří str. 22) 

 

str. 20 cv. 12 Přeškrtni nesprávný tvar číslovek 

Správné tvary: oběma očima, do dvou hrnků, oběma, dvěma dětem, vám dvěma, o 

dvou možnostech, s dvěma kamarádkami, s oběma si popovídal, oběma berlemi, 

dvěma šrouby, dvou, obou. 

 


