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Zdravím vás šesťáci, 

Jsem ráda, že jsme se po dlouhé době mohli opět slyšet. Někteří z vás pracují opravdu pilně, ty moc 

chválím. O aktivitě některých ale mám velké pochybnosti, protože ty úkoly, které měly doputovat, 

nedoputovaly a nejsou splněny. Neodkládejte plnění úkolů, pak se toho nakupí naráz moc a nebudete stíhat. 

Kdo má jakýkoliv problém, neváhejte a ozvěte se na mail nebo přes chat v Teams – ideální prostředí i pro 

případné dovysvětlení. Můžeme si zavolat apod. 

Pečlivě plňte všechny úkoly, zkontrolujte si po sobě, jestli máte splněno opravdu všechno, čím si nebudete 

jistí, pište, ozvěte se.  

Držím palce       HS 

 

 

Shrnutí sad, které máte mít hotovy, procvičeny v Quizletu: 

- Project 2/1A 

- dny v týdnu (Days)  

- měsíce (Months) 

- What´s the time, please?  

- Present Simple Tense – Přítomný prostý čas – 3.os.č.j. 

- Project 2/1B  

 

Procvičte si všech 5 aktivit – Learn, Flashcards, Write, Spell, Test. Vaši aktivitu vidím!!! 

Match a Gravity jsou dobrovolné. 

 

 

Úkoly na následující týden (27. – 30. 4.): 

1) Nadále si procvičujte slovíčka v Quizletu – sady máte vypsány výše. To už je jenom shrnutí, tzn. že 

už byste je měli mít všechny procvičeny. Ale není to pravda, proto zaberte!!! 

 

2) Do Quizletu jsem přidala sadu, kde si máte procvičit převod kladných vět do záporných nebo 

záporných vět do kladných. 

Sada se jmenuje: Present Simple Tense +/- 

 

3) Minulý týden jste si procvičovali základní číslovky, na ně navážeme.  

Pokud máte možnost tisku, bude následující tabulka ideální k vytištění, pak si jen barevně vyznačíte 

to, co jsem vám vyznačila já. Kdo možnost tisku nemá, tak si prosím přepište. Kdo bude přepisovat 

ručně, vynechte sloupeček s výslovností. 

Dostáváme se k učivu o číslovkách. Ty rozdělujeme na základní (jedna, deset, sto,…) a řadové 

(první, desátý, stý,…) To znáte z Čj. I angličtina má ještě násobné, ale to teď probírat nebudeme. 

 

 

Do sešitu gramatiky si zapište: 



Číslovky 

a) základní (cardinal)     b) řadové (ordinal)  

 

 

 

Čj Aj slovem Čj Zápis Čj slovem Zápis Aj slovem  Výslovnost Aj Zápis Aj 

1 one 1.  první the first   !!! / fɜ:st / 1st 

2 two 2.  druhý the second    !!!  /sekənd/ 2nd 

3 three 3.  třetí the third    !!! / θɜ:d/ 3rd 

4 four 4.  čtvrtý the fourth / fɔ:θ/ 4th 

5 five 5.  pátý the fifth      !!!  fɪfθ/ 5th 

6 six 6.  šestý the sixth / sɪksθ/ 6th 

7 seven 7.  sedmý the seventh / sevənθ/ 7th 

8 eight 8.  osmý the eighth    !!! / eɪtθ/ 8th 

9 nine 9.  devátý the ninth    !!! / naɪnθ/ 9th 

10 ten 10.  desátý the tenth / tenθ/ 10th 

11 eleven 11.  jedenáctý the eleventh / ɪ'levənθ/ 11th 

12 twelve 12.  dvanáctý the twelfth    !!! / twelfθ/ 12th 

13 thirteen 13.  třináctý the thirteenth  /θɜ:'ti:nθ/ 13th 

14 fourteen 14.  čtrnáctý the fourteenth /ˌfɔː(r)ˈtiːnθ/ 14th 

15 fifteen 15.  patnáctý the fifteenth /ˌfɪfˈtiːnθ/ 15th 

16 sixteen 16.  šestnáctý the sixteenth /ˌsɪksˈtiːnθ/ 16th 

17 seventeen 17.  sedmnáctý the seventeenth /ˌsev(ə)nˈtiːnθ/ 17th 

18 eighteen 18.  osmnáctý the eighteenth /ˈeɪˈtiːnθ/ 18th 

19 nineteen 19.  devatenáctý the nineteenth /ˌnaɪnˈtiːnθ/ 19th 

20 twenty 20.  dvacátý the twentieth  !!!  /twetiəθ/ 20th 

21 twenty-one 21.  dvacátý první the twenty-first  ! /ˈtwentɪ -fɜ:st/  21st 

22 twenty-two 22.  dvacátý druhý the twenty-second  ! /ˈtwentɪ- sekənd/ 22nd 

23 twenty-three 23.  dvacátý třetí the twenty-third     ! /ˈtwentɪ- θɜ:d/ 23rd 

24 twenty-four 24.  dvacátý čtvrtý the twenty-fourth /ˈtwentɪ- fɔ:θ/ 24th 

30 thirty 30. třicátý the thirtieth   !!!  /θɜ:tiəθ / 30th 

40 forty 40. čtyřicátý the fortieth   !!! /ˈfɔː(r)tiəθ/ 40th 

50 fifty 50. padesátý the fiftieth   !!!  /fɪftiəθ/ 50th 

60 sixty 60. šedesátý the sixtieth  !!! /ˈsɪkstiəθ/ 60th 

70 seventy 70. sedmdesátý the seventieth   !!! /ˈsev(ə)ntiəθ/ 70th 

80 eighty 80. osmdesátý the eightieth   !!! /ˈeɪtɪəθ/ 80th 

90 ninety 90. devadesátý the ninetieth   !!! /ˈnaɪntiəθ/ 90th 

99 ninety-nine 99. devadesátý devátý the ninety-ninth  !!! /ˈnaɪntɪ- naɪnθ/ 99th 

100 hundred 100. stý the hundredth /ˈhʌndrədθ/ 100th 

1000 thousand 1000. tisící the thousandth /ˈθaʊz(ə)nθ/ 1000th 

 

 

 



Toto si jen přečti: 

Při pohledu na tabulku jste zjistili, že jsou tam nějaké odchylky. Teď si je objasníme a vysvětlíme: 

a) Řadové číslovky v Aj mají před sebou určitý člen the a za sebou dvě písmena – většinou -th, ale také 

-st, -nd nebo -rd. Těchto písmenek se pak využívá také v zápise pomocí číslic – viz tabulka. 

Vzpomeňte si na zápis data na tabuli ve třídě. Jsou to ta poslední písmenka, která tvoří řadovou 

číslovku. 

b) Tam, kde nastává nějaká pravopisná změna oproti základním číslovkám jsou !!!. To proto, abyste si 

tu řadovou číslovku dobře prohlédli. Někde vypadlo písmeno, někde se změnilo. 

c) První, druhý, třetí – jsou řadové číslovky, které tvoříme nepravidelně, jejich tvar si musíme 

zapamatovat. (možná znáte first aid – první pomoc, second hand – „sekáč“ = obchod z druhé ruky, 

obnošené oblečení, third place – třetí místo) 

d) Od 4. po 19. tvoříme číslovky přidáním koncovky -th. 

e) Od 20. – u desítek (třicátý, padesátý,…) se tvrdé -y na konci mění na -i a přidáváme -eth. Je to ale 

jenom u desítek. (thirty → the thirtieth). 

f) Pokud máme složené číslo tzn. 25., 32., 96., tak desítku čteme i píšeme normálně jako základní 

číslovku a řadová je teprve číslovka v řádu jednotek. (the twenty-fifth, the thirty-second,                

the ninety-sixth) 

g) POZOR !!! na výslovnost. Koncovku -th vyslovujeme jako / θ/. Vzpomeňte si na three, theatre. 

(jazyk mezi předními zuby) 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky - zkuste si výslovnost klikem na 

amplionek a taky zopakujte aspoň 3x. 

 

Do gramatiky ještě dopište: 

 

- Řadové číslovky tvoříme od základních číslovek přidáním členu the  a koncovky -th.  

- Pozor první, druhý, třetí si musíme zapamatovat.  

- Od dvacátého po desítkách tvoříme opět přidáním členu the  a koncové -y se změkčí a přidáme 

koncovku -eth. 

Four → the fourth 

 

Forty → the fortieth 

 

4) Následující cvičení vypracuj a pošli buď mailem: hana.strommerova@zsnivnice.cz nebo vypracuj 

přes Teams jako pracovní list, což je pro vás výhodnější. Doplň do věty kladný tvar slovesa, pak tu 

větu přepiš nebo uprav ještě i do záporu. Podobně jako sis procvičoval tvary v Quizletu. 

Př.  I ___________ ice-cream.  (like)        

I like ice-cream.       

I don´t like ice-cream.  

 

She ____________ TV every afternoon. (watch) 

    She watches TV every afternoon. 

    She doesn´t watch TV every afternoon. 

 

a) Sarah and Mike ___________ for a walk every afternoon.  (go) 

b) My birthday ___________ on 25 March. (be) 

c) Charles _____________ 8 hours. (sleep) 

d) My sister _____________ her homework in the evening. (do) 

e) I ________ nice presents on my birthday. (get) 

https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz


f) She _____________ English very well. (speak) 

g) They __________ their friends every summer. (visit) 

h) We ___________ in our Music lessons. (sing) 

 

5) Just for fun:  

https://www.youtube.com/watch?v=0CWWNzprEQ4 – ordinal numbers 

https://www.youtube.com/watch?v=R-h7LbbdpDU – daily routines 

 

Have a nice time!!!  

https://www.youtube.com/watch?v=0CWWNzprEQ4
https://www.youtube.com/watch?v=R-h7LbbdpDU

