
8_anglický jazyk_6.A_řadové číslovky, měsíce, dny    

Tak co číslovky? Jsou jednoduché, ne? Myslím, že tohle nám půjde hravě – ale co měsíce? Umíš je 

hezky jednotlivě? Nemusíš si odpočítávat? Budeme je potřebovat, protože nás čeká naučit se, jak 

správně říct anglicky jakékoli datum. 

Další věc, kterou máme v nabídce – podařilo se nám získat přístupové kódy, abyste mohli online 

procvičovat i věci z učebnice, kde máte slovíčka, gramatiku, poslechy. Každý dostal do chatu odkazy 

– přístupové kódy, abyste se mohli zaregistrovat. Postupně se všichni dostanete do naší třídy, kde 

můžete pracovat. Toto občas využijeme, proto se zaregistrujte. Nyní to máte šanci využívat zdarma, 

tak vás tam chci všechny vidět. Chválím ty, co reagovali ihned. Nezapomeňte tam dávat ten kód 

třídy 2x (C-154-391-0458), abyste se přiřadili do třídy. 

 

1. Na úvod si zopakujeme něco z času přítomného prostého. Vlož do věty sloveso ve správném 

tvaru – vytvoř větu kladnou i zápornou a napiš je do cvičného sešitu. 
 

a) You …………………………….your homework every day.  (do) 

b) The people……………………in the garden.   (help) 

c) They…………………………….on a farm.    (work) 

d) School year …………………..in September.    (start) 

e) Mum always…………………..clothes.    (buy) 

f) My birthday ……………………..in February.   (be) 

g) Tony and Lisa …………………….the violin every afternoon. (play) 

h) My cat…………………………   all day.    (sleep) 

i) I …………………………… with my Grandma every July.  (stay) 

j) John……………………..his school at 1 pm.   (finish) 

 

2. Slovíčka – v „Zadání“ máte kvíz na slovíčka 1B – Birthdays (doufám, že už ho lehce zvládnete 

– někteří ho udělali hned). Stále poctivě trénujete měsíce a dny. V Quizletu máte sadu 

slovíček 1C – Mickey, Millie and Mut – už začínáte pomalu nacvičovat. Jsou tam i tázací 

výrazy. V části C nás čekají otázky, tak je budeme potřebovat. Ještě všechny v Quizletu 

nevidím, nezapomeňte se tam zaregistrovat a také vyvíjet nějakou aktivitu – bude součástí 

hodnocení. 

 

3. A jdeme na řadové číslovky. Hezky jste si je trénovali podle poslechu? Teď uvidíme, jak je 

zvládáte 

Napište číslovku slovy – do cvičného sešitu - a nahlas si ji řekněte – nezapomeňte před ni 

dávat člen určitý „the“: 

1st   3rd   5th   6th   8th 



2nd   4th   9th   12th   15th 

13th   10th   11th   20th   21st 

23rd   31st   22nd   100th   1000th 

 
4. A ještě měsíce a dny – doplň do křížovek podle toho, který den v týdnu nebo měsíc v roce to 

má být . Když to nejde psát dovniř, napiš si číslovku a k ní den, měsíc. 

 



5. Zhlédni přiložená videa – procvičíš si, zopakuješ  

 
https://www.youtube.com/watch?v=bGetqbqDVaA – numbers 1 – 100 

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 – days 

https://www.youtube.com/watch?v=qNJRGHk7sN8 – months 

https://www.youtube.com/watch?v=gMXFsO6PU-g – ordinal numbers – výslovnost 

https://www.youtube.com/watch?v=rBycKGkHVpY – ordinal numbers + vysvětlení použití 

 

 

 

SOLUTION (ŘEŠENÍ) 

Ad 1) 

a) You do / don´t do your homework every day.   

b) The people help / don´t help in the garden.    

c) They work / don´t work on a farm.     

d) School year starts / doesn´t start in September.     

e) Mum always buys / doesn´t buy clothes.     

f) My birthday is / isn´t in February.    

g) Tony and Lisa play / don´t play the violin every afternoon.  

h) My cat sleeps / doesn´t sleep   all day.     

i) I stay / don´t stay with my Grandma every July.   

j) John finishes / doesn´t finish his school at 1 pm.  

Ad3) 

1st – the first  3rd – the third  5th – the fifth  6th – the sixth  8th – the eighth 

2nd – the second 4th – the fourth 9th – the ninth 12th – the twelfth 15th – the fifteenth 

13th – the thirteenth  10th – the tenth 11th – the eleventh  20th – the twentieth  

21st – the twenty-first  23rd – the twenty-third  31st – the thirty-first   

22nd – the twenty-second  100th – the hundredth  1000th – the thousandth 

Ad 4) 

Days of the week:  2nd – Tuesday, 4th – Thursday, 1st – Monday, 3rd – Wednesday, 6th – Saturday, 

           5th – Friday, 7th – Sunday 

Months of the year:  8th – August, 11th – November, 4th – April, 10th – October, 6th – June, 3rd – March, 

              2nd – February, 12th – December, 1st – January, 9 th - September 
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