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Číslovky – pravopis – ZADÁNÍ 

1. Rozhodni a doplň tečky, číslovku obě napiš ve správném tvaru, číslovky 

napsané slovem napiš číslicí 

Přemysl Otakar II  padl v r. 1278 v bitvě na Moravském poli. 

První člověk vzlétl do vesmíru 12 dubna 1961 

Dítě vesele tleskalo /obě/____________ ručičkama. 

Připravte si cvičení tři na straně dvacáté páté. 

Emil Zátopek by se letos dožil devadesáti let. 

Všechny branky padly ve druhé třetině. 

Vzdálenost mezi Prahou a Mělníkem je asi šedesát km. 

Letní olympijské hry, které se letos konaly v Londýně, byly třicáté v pořadí. 

V letošním roce uplynulo sto padesát let od založení Sokola. 

 

DO VĚT POSTUPNĚ DOPLŇ ČÍSLOVKY               jeden, dva, tři, čtyři,  

V ( _______________________________________________) stanech nikdo nebydlel. 

Na exkurzi jsme jeli bez ___________spolužáka, _______________, 

____________,______________ spolužáků. 

Vezmi  hrnec za/oba/___________________ucha. 

Otec slaví  /50/ narozeniny______________ a babička již oslavila 

/80/__________________narozeniny. 

Den české státnosti - ____________________ - letos připadl na pátek./doplň datum/ 

Žáci /1/ a /2/____________________________třídy navštívili ZOO v Plzni. 

 

 

ROZLIŠUJ ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ 

Koupil (2) ………….sklenice vody. 

Vezmu si (2)………………. ponožky. 



Do školy zakoupili (3)………….. nové hrábě, (2)……………… vidle a (5)…………… 

motyček. 

Kvůli nemoci páteře musí Petr mít (2) …………..učebnice. 

Prosím kup mi (3)…………. rohlíky a (2)……………… olejovky. 

Na TV potřebuji (2)……………. tenisky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Číslovky – pravopis – ŘEŠENÍ 

1. Rozhodni a doplň tečky, číslovku obě napiš ve správném tvaru, číslovky 

napsané slovem napiš číslicí 

Přemysl Otakar II.  padl v r. 1278 na Moravském poli. 

1.člověk vzlétl do vesmíru  12.dubna 1961 . 

Dítě vesele tleskalo oběma ručičkama. 

Připravte si cvičení 3  na straně 25. 

Emil Zátopek by se letos dožil 90 let. 

Všechny  branky padly ve 2.třetině. 

Vzdálenost mezi Prahou a Mělníkem je asi 60 km. 

Letní olympijské hry, které se letos konaly v Londýně, byly 30. v pořadí. 

V letošním roce uplynulo 150 let od založení Sokola. 

 

DO VĚT POSTUPNĚ DOPLŇ ČÍSLOVKY               jeden, dva, tři, čtyři, 

 V  ( jednom,ve dvou, ve třech, ve čtyřech) stanech nikdo nebydlel. 

Na exkurzi jsme jeli bez jednoho spolužáka, dvou, tří,třech, čtyřech  spolužáků. 

Vezmi  hrnec za obě ucha. 

Otec slaví 50. narozeniny  a babička již oslavila 80. narozeniny. 

Den české státnosti – 28. 9.  - letos připadl na pátek. 

Žáci 1. a 2. třídy navštívili ZOO v Plzni. 

 

 

ROZLIŠUJ ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ A ŘADOVÉ 

Koupil (2) dvě sklenice vody. 

Vezmu si (2) dvoje ponožky. 

Do školy zakoupili (3) troje nové hrábě, (2)  dvoje vidle a (5) pět motyček. 

Kvůli nemoci páteře musí Petr mít (2) dvoje  učebnice. 



Prosím kup mi (3) tři rohlíky a (2) dvoje olejovky. 

Na TV potřebuji (2) dvoje tenisky. 


