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Anotace: Materiál tvoří i-učebnice. Je možné jej použít při práci s interaktivní
tabulí nebo vytisknout jako pracovní listy. Slouží k procvičování číslovek v 6.
ročníku, lze jej využít i jako závěrečné opakování. Žáci si hravou formou
procvičí své poznatky o číslovkách.

ČÍSLOVKY
číslovky jsou slova číselného významu

rozlišujeme číslovky:

základní
řadové
druhové
násobné

číslovky dále dělíme na: určité
3

neurčité

číslovky jsou ohebný slovní druh, proto je skloňujeme
4

za číslovkami řadovými píšeme tečku
5

pohádkové číslovky
6

Druhy číslovek
Prvním kamenným mostem u nás byl pražský most Juditin. Dal jej vystavět
král Vladislav II. a pojmenoval jej po své manželce. Stavba byla dokončena
roku 1171. Juditin most stál přibližně tam, kde je dnes most Karlův, ale byl o
pět metrů nižší a byl při povodních několikrát velmi vážně poškozen. Nakonec
se roku 1342 spojilo k útoku trojí nebezpečí: velká voda, led a naplavené dříví
a byl stržen téměř celý. Patnáct let se dívali zarmoucení Pražané na zřícený
Juditin most, než císař Karel IV. dal vybudovat nový kamenný most. Stavba
trvala pětadvacet let. Po obou stranách mostu stojí řada krásných soch. Most
není přímý, má dvakrát lomenou osu, a proto není z jedné brány vidět do
druhé. Je dlouhý pět set patnáct metrů a má šestnáct klenutých oblouků.
Mnohokrát jej poškodily povodně, zčásti se i zřítil do Vltavy, ale byl vždy
znova opraven. Patří k několika nejcennějším památkám naší vlasti.
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neurčité

základní
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násobné
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Skloňování číslovek

Zítra oslaví své .................................. narozeniny. Koupili jsme si nový stůl

se .................................................. Zajdi k němu až v půl .............................

Slon žongluje se........................................, ten ........................ leží na zemi.

Pátek ..................................... je prý nešťastný den. Pepík zoufale dumal

o ....................... příkladech na tabuli. Bez ......................................... zbydou

v lahvi dvě. Máme doma ........................................................... Dojel do cíle
( 7 x 9 - 13 ) : 2
spolu s dalšími ..................................................................................................
438 + 249
Ve školní knihovně je ........................................................................................
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Tečka za číslovkami

osmá hodina

první medaile

šestnácté a sedmnácté století

deset kilometrů

třicátá šestá strana
třináct hodin

tři až šest let

čtvrtá kapitola

dvacáté páté olympijské hry
císař Rudolf, v pořadí druhý

Přečtěte si ............. kapitolu, která začíná na ............. straně.
Vyučování začíná o ............ hodině a končí ve .............. hodin.
Sbírky Rudolfa ..............., shromážděné na konci ............... a
na začátku ............... století, patřily k největším v Evropě.
Na ............. olympiádě získal Jan Železný svou ............. zlatou
medaili. Do mateřské školky chodí děti od ............ do ............. let.
Uběhl ........... kilometrů bez zastávky.
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Pohádky, v jejichž názvu
se objevuje číslovka
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