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Tak co, jak se cítíte – zvládli jste kladné i záporné věty v čase prostém? Už tolik nechybujete? Věřím, že je 

to na dobré cestě. V dalším týdnu (27. 4. – 1. 5.) si to ještě trošku procvičíme a pak se pustíme konečně do 

řadových číslovek. 

Nezapomínejte, že slovíčka i gramatiku máte na Quizletu, kde si je můžete stále dokola procvičovat. 

V květnu také budu chtít zkontrolovat, jak máte splněno to, co jste zatím měli psát – jak do gramatiky, 

slovníčku, pracovního i cvičného sešitu. Projděte si to, popřípadě dopište, co vám chybí  

 

1. Přelož do cvičného sešitu věty – hlídej si, která je kladná, která záporná a jaký je tam podmět, ať to 

máš správně. 

 

a) Chodím do školy v Nivnici.   f) Petrovi není 10 let, je mu 11. 

b) Nejezdím autobusem, chodím pěšky.  g) Škola začíná v 7.40 hod.  

c) Jsem ve třídě 6.A.     h) Petr nehraje fotbal. 

d) Můj oblíbený předmět je angličtina.  i) Po škole si děláme úkoly.  

e) Nemám rád přírodopis.    j) Jana se nedívá večer na TV. 

 

2. Vezmi si učebnici (máš kopii v souborech) str. 10. V souborech je i nahrávka – cv. 1 (11). Poslouchej, 

opakuj a ověř si, že už hezky umíš měsíce – pozor, nestačí je umět jenom vyjmenovat, jak jdou za 

sebou, ale je potřeba se je naučit jako slovíčka, ať kdykoli víš, jak se řekne který měsíc, a nemusíš si 

odpočítávat. 

 

3. Pak si poslechni cv. 2 (12) a do cvičného sešitu piš měsíce, které ve větách uslyšíš. 

 

4. Do cvičného sešitu napiš věty str.10/cv. 2b) – vždycky doplň měsíc podle sebe. 

 

5. Do gramatiky si opiš (popř. vytiskni a nalep) nové učivo: 

 

ORDINAL NUMBERS (řadové číslovky) 

 

 Řadové číslovky se vyskytují v datech. My birthday is on the twenty-seventh of June. 

 Také je použijeme, když potřebujeme určit nějaké pořadí. This is my fourth visit to England. 

 V angličtině se po nich nepíše tečka, místo toho mají koncovku (můžeme psát poslední dvě písmena 

číslovky: st, nd, rd, th) 

 Tvoříme je tak, že k základní číslovce přidáme koncovku „-TH“ /θ/ (až na výjimky)       the fourth 



 Obvykle před nimi stojí člen určitý THE (není tam, když je před číslovkou např. přivlastňovací 

zájmeno – my second…, ukazovací zájmeno – this tenth…) 

 U data je předložka ON    on the eleventh of July 

 Koncovku má vždy až poslední číslice:       602nd    six hundred and second  

 

Výjimky v koncovkách a tvaru číslovek: 

1st - first   2nd - second   3rd – third  5th – fifth 

8th – eighth   9th – ninth   12th – twelfth  20th – twentieth 

Pozor u pětky, dvanáctky: -ve se mění na „f + th“  five – fith   twelve - twelfth  

Končí-li desítky na –y, toto se mění na „ie+th“:  twenty – twentieth,   thirty – thirtieth,……. 

Tady máš tabulku, srovnání obou druhů číslovek – začni je trénovat. Dole máš odkaz na stránky, kde si je i 

poslechneš a můžeš trénovat – což lze i v Quizletu. 

 

 



https://www.helpforenglish.cz/article/2008052601-radove-cislovky  - tady poslouchej (mikrofonek u číslovky), pročti 

si všechno a trénuj  

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ). 

Překlad:  a) I go to school in Nivnice.   f) Peter isn´t 10 years old, he is 11. 

b) I don´t take the bus (go by bus), I walk.  g) School starts at 7.40 am. (20 to 8) 

c) I am in class 6A     h) Peter doesn´t play football. 

d) My favourite subject is English.   i) We do our homework after school. 

e) I don´t like Biology.     j) Jana doesn´t watch TV in the evening.  

Učebnice: 

10 /2a)  1. October  2. April  3. February – March  4.  August 

 5. November  6. July 
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