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Druhy číslovek  Určité 
přesný (konkrétní) počet, 

lze vyjádřit čísly 

Neurčité 
nedají se  vyjádřit 

čísly 

Základní 

 

Číslovky vyjadřují počet či množst
ví. Číslovky základní odpovídají na 
otázku kolik?. Říkají nám, kolik kde 
bylo lidí, kolik rohlíků máme koupit 
nebo na kolik stupňů máme koláč 
v troubě péct. 

osm, šestnáct, 
 milion, sto,  
devadesát devět,  
dvaadvacet, tisíc, 
pětašedesát,      

osm = 8 

několik, 
málo,  
mnoho, tolik, 

Kolik? 

Řadové 

 

Řadové číslovky označují pořadí, 
v textu je často poznáme podle toho, 
že za nimi píšeme tečku, pokud jsou 
vyjádřeny číslicí (např. 11. patro, 
Karel IV., 100. výročí). Odpovídají 
na otázku kolikátý?. 

pátý, druhá, stý,  
třináctý, miliontá, 
padesáté, tisící 

dvoustý padesátý 
druhý, prvý,     
šestý = 6 

několikátý 

Kolikátý? 

Druhové Druhové číslovky 
vyjadřují množství druhů. Můžeme 
se na ně zeptat otázkou: kolikery 
a kolikerý? 

desatero, patero,  
dvoje, čtvery,  
osmery, paterý,  
dvojí, trojí… 

Několikero,  
několikerý 

několikeré Kolikery? 
Kolikerý? 
Násobné Násobné číslovky vyjadřují, kolikrát 

se nějaká věc vyskytuje, kolikrát se 
něco znásobilo. Násobné číslovky 
odpovídají na otázky kolikrát? či 
kolikanásobný? Často je můžeme 
matematicky vyjádřit pomocí 
znaménka krát – 3×, 10×, 100×. 

jednou, jedenkrát 
dvacetkrát,  
milionkrát,  
trojnásobný, 
čtyřnásobné,  
stonásobný,   
padesátkrát = 50× 

několikrát,  
několika- 
násobný, 
mnohonásobný 

 Kolikanásobný?

Kolikrát? 

Ps str. 21, str. 22 cv. 1, str. 23 cv. 5 
Číslovky DVA, OBA mají pouze tři tvary. PS str. 23/ cv. 1 

1., 4. a 5. pád dvě, obě/dva, oba 

2. a 6. pád    dvou/obou 

3. a 7. pád dvěma/oběma 

Nejčastější chyby ve skloňování                                                                             
2. pád U obouch domů chybí zahrada. místo U obou domů chybí zahrada.             
3. pád Přidej to ke zbývajím dvoum kusům. místo Přidej to ke zbývajícím dvěma kusům.            
6. pád Budu vám vyprávět příběh o dvouch princích. místo Budu vám vyprávět příběh      
o dvou princích.                                                                                                           
7. pád Přišel se dvěmi kamarády. místo Přišel se dvěma kamarády.                                        
S oběmi ženami se setkal..místo S oběma ženami.  

Doplň: (2)_________ domy mají červenou střechu. U ____________ domů není 
zahrádka. _______________ obviněným hrozí vysoký trest. Petr vyrazil na výlet 
se _______________ spolužáky. Naše mužstvo vyhrálo s rozdílem _________gólů._________dívky 
mají červená trička. Na _____________ dívkách vidíme růžovou sukni. Na dvoře pobíhala kočka 
se __________________ koťaty. Jedná se o hru o ________dějstvích. S ______ jsem se viděla 
nedávno. Do ____ měst bych se ráda podívala. 
            

 Číslovky                                                                                   doplnit a vlepit do sešitu ČJ, vypracovat cvičení v PS 



Příloha č. 3                                                Distanční výuka 15. 6. – 20. 6. 2020                                         

 

Zásady psaní číslovek  
A/ ČÍSLOVKY ZÁKLADNÍ 
1/ Pozor na psaní číslovek - osm, sedm ale vyslovujeme /osum, sedum/ 
2/ Číslovky 21 – 99 – mají dvojí podobu – dvacet jedna nebo jednadvacet 
                                                                     dvacet dva nebo dvaadvacet 

                                                                     devadesát devět a devětadevadesát 
3/ číslovky 101 a vyšší – 158 – sto padesát osm 

                                      2 342 – dva tisíce tři sta čtyřicet dva – píšeme vše zvlášť 
PS str. 22 / cv. 2, PS str. 24 / cv. 1, 2, 3.  
 
ALE!!! NA POUKÁZCE – v kolonce – slovy – píšeme dohromady = jedentisícpětset= 
PS str. 24/ cv. 1 - POŠTOVNÍ POUKÁZKA 
 
4/ letopočty – 2020 – dva tisíce dvacet 
                       1348 – tisíc tři sta čtyřicet osm nebo třináct set čtyřicet osm 
PS str. 23/ cv. 4 
 
B/ ČÍSLOVKY ŘADOVÉ  
 – za číslicemi označující řadovou číslovku píšeme tečku, ale za letopočtem ne.  
1. řada – první řada   
2. odstavec – druhý odstavec  
Karel IV. – Karel čtvrtý 
21. – 99. – dvojí podoba – dvacátý první nebo jednadvacátý  

DATUM: 20. 4. 2018 (čtu: dvacátého čtvrtý) 
                20. dubna 2018 

                20. duben 2018 
 
PS str. 22 / cv. 3, 4,6 
 
C/ ČÍSLOVKY NÁSOBNÉ – třikrát, pětkrát – píšeme dohromady 
 
Pozor na skloňování číslovek – nemají vlastní vzory 
Např. sto - podle vzoru město                milion - podle vzoru hrad 
  tři, čtyři - podle vzoru kost                    jeden - zájmenné skloňování jako ten 
        tisíc - podle vzoru stroj               miliarda - podle vzoru žena 
        třetí - podle vzoru jarní                     pátý - podle vzoru mladý 
        trojí - podle vzoru jarní                  paterý - podle vzoru mladý…. 
 
Často se chybuje   
a/ - ve čtení příkladů v M 
8:2 – OSM DĚLEMO DVĚMA               ale                    8:3 – OSM DĚLENO TŘEMI 
b/ Teta přijela se dvěma dětmi a čtyřmi psy.  

 

PS str. 23 cv. 2,3 

 

Nechte si nadiktovat diktát na str. 22/ cv. 4 nebo na str. 23/ cv. 6. 

Učivo najdete v učebnici na str. 110 – 115 (jiné vydání 114 – 119) 

 Číslovky – Co bych měl znát!                                                              vlepit do sešitu ČJ, vypracovat cvičení v PS 
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