
Milí žáci,
minulý týden jsme uzavřeli kapitolu zájmen, připomněli jsme si, jaké máme druhy zájmen a také 
jsme se naučili některá zájmena skloňovat.

Tento týden už se vrhneme na číslovky. 

Nejdříve si otevři učebnici na straně 118 a přečti si text Kdo chybí a ústně rozděl tučně vytištěná 
slova v textu podle toho, zda je můžeme nebo nemůžeme vyjádřit číslicemi.

Udělej si zápis do sešitu:

ČÍSLOVKY

- jsou slova číselného  významu
- číslovky jsou ohebný slovní druh (můžeme je skloňovat)
- číslovky, které vyjadřují, kolikrát se něco vyskytuje (např.: dvakrát) jsou nesklonné

- rozlišujeme číslovky:
1. určité – označují určitý, přesný počet (můžeme je vyjádřit číslicemi), např.: nula, sedm,…
2. neurčité – neoznačují určitý, přesný počet (nemůžeme je vyjádřit číslicemi), např.: mnoho,…

Číslovky určité zapisujeme obvykle slovy.
Číslicemi je zapisujeme:

• jsou-li složitější (např.: 1 845 369)
• mají-li počtářský nebo statistický smysl (např.: 725 – 400 = 325)
• v datech (např.: 7. 2. 2020)
• uvádíme-li díl, kapitolu, stranu knihy (např.: díl 2, kapitola 1, str. 57)

Úkol:
PS str. 42/1

Pokračuj v zápisu do sešitu:

Druhy číslovek

1. základní
• vyjadřují počet
• odpovídají na otázku: Kolik?
• např.: pět, tisíc – určité
• např.: mnoho, málo  - neurčité 

2. řadové
• vyjadřují pořadí
• odpovídají na otázku: Kolikátý?
• např.: pátý, tisící – určité
• např.: několikátý – neurčité

3. druhové
• vyjadřují množství druhů
• odpovídají na otázky: Kolikery? Kolikerý?
• např.: dvojí, patery – určité
• např.: několikerý – neurčité



4. násobné
• vyjadřují, kolikrát se něco vyskytuje
• odpovídají na otázky: Kolikrát? Kolikanásobný?
• např.: desetinásobný, tisíckrát – určité
• např.: mnohonásobný – neurčité 

Číslovky řadové zapsané číslicemi:
• píšeme za ní tečku (např.: 19. století, Karel IV., 4. patro)
• stojí-li za PJ, obvykle ji píšeme bez tečky (např.: cvičení 15 na straně 62)
• v datu se píší tečky za čísly, které označují den a měsíc (např.: 22. 4. 2020)

Úkol:
Přečti si text Zpověď v učebnici na straně 119
PS str. 42/2; 43/3,4; 44/5

Procvičuj na: https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy 

https://www.umimecesky.cz/cviceni-cislovky-druhy

