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Číslovky - motivace. 

 



ČÍSLOVKY – MOTIVACE - ZADÁNÍ 

 

1. Hledání souvislostí – jaká je souvislost mezi osobnostmi a následujícími 

číslicemi 

Karel IV.  – 100 

Ema Destinová – 2000 

Božena Němcová – 500 

Tomáš G. Masaryk – 5000 

J. A. Komenský – 200 

 František Palacký  - 1000 

Brno -  10 

sv. Václav - 20 

 

2. Číslovky v písních 

Víš, kolik panen se dívalo za studentem, který procházel Putimskou bránou?   

_________________ 

Víš, kolik myslivců potkalo panenky, když šly silnicí? _____________________ 

Víš, kolik růží roste v malé zahrádce okolo Hradce? ___________________ 

Víš, kolik let studoval  žák v Písku? ___________________ 

Víš, kolik mil má v nohách kovboj? __________________ 

Víš, kolik jablek měla babka a kolik dědoušek?   ________________________ 

 

3. Rozhodni a vyber správnou odpověď 

a) Legendární Titanic se potopil v roce 

1910                                1912                                   1913  

b) Vrcholů s nadmořskou výškou nad 8000 m – tzv. osmitisícovek je  

15                                      14                                          10 



c) Kolik disciplín musí splnit desetibojař? 

9                                            5                                         10 

d) Kolikáté letní OH se konaly v Londýně? 

25                                         28                                         30 

e) Kolika zuby je tvořen mléčný chrup? 

20                                         24                                         32 

f) Kolik úkolů obvykle plní hrdinové v pohádkách? 

3                                              2                                           1 

g) Kolik dcer měl král v pohádce Zlatovláska? 

3                                                12                                           5 

h) Kolik bylo loupežníků v pohádce  Alibaba a ……..loupežníků ? 

7                                                 10                                       40 

i) Kolik krčních obratlů má žirafa? 

12                                                7                                          10 

j) Víš kolik let je člověku, když slaví  

      abrahámoviny  -  

      Kristova léta  -  

k) Víš, jak dlouho trvá manželství , když se slaví 

stříbrná svatba – 

zlatá svatba –  

diamantová svatba –  

                

 

 

 

 

 



ČÍSLOVKY – MOTIVACE - ŘEŠENÍ 

1. Hledání souvislostí – jaká je souvislost mezi osobnostmi a následujícími 

číslicemi 

Karel IV.  – 100 

Ema Destinová – 2000 

Božena Němcová – 500 

Tomáš G. Masaryk – 5000 

J. A. Komenský – 200 

 František Palacký – 1000 

Brno – 10 

sv. Václav - 20 

Jedná se o vyobrazení na bankovkách a mincích 

2. Číslovky v písních 

Víš, kolik panen se dívalo za studentem, který procházel Putimskou bránou?     2 

Víš, kolik myslivců potkalo panenky, když šly silnicí?     2 

Víš, kolik růží roste v malé zahrádce okolo Hradce?     3 

Víš, kolik let studoval žák v Písku?     7 

Víš, kolik mil má v nohách kovboj? 1000 

Víš, kolik jablek měla babka a kolik dědoušek?   4   -  2   

 

3. Rozhodni a vyber správnou odpověď 

a) Legendární Titanic se potopil v roce 

1910                                1912                                 1913  

 

b) Vrcholů s nadmořskou výškou nad 8000 m – tzv. osmitisícovek je  

15                                      14                                          10 

c) Kolik disciplín musí splnit desetibojař? 



9                                            5                                         10 

d) Kolikáté letní OH se konaly v Londýně? 

25                                         28                                         30 

e) Kolika zuby je tvořen mléčný chrup? 

20                                         24                                         32 

f) Kolik úkolů obvykle plní hrdinové v pohádkách? 

3                                              2                                           1 

g) Kolik dcer měl král v pohádce Zlatovláska? 

3                                                12                                           5 

h) Kolik bylo loupežníků v pohádce  Alibaba a ……..loupežníků ? 

7                                                 10                                       40 

i) Kolik krčních obratlů má žirafa? 

12                                                7                                          10 

j) Víš kolik let je člověku, když slaví  

      abrahámoviny  -   50 let 

      Kristova léta  -  33 let 

k) Víš, jak dlouho trvá manželství,  když se slaví 

stříbrná svatba  – 25 let  

zlatá svatba  – 50 let 

diamantová svatba -   60 let  

                

 

 

 

 

 


