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DOPLŇ TVARY ČÍSLOVEK
Stalo se to před (4)............ roky. Po ztrátě (2)............ bodů. Nevybral jsem si ani
(1)............ ze (4)............ televizních pořadů. Ve (3)............ letech uměla počítat.
Ten sádrový pes se (3)............ nohama. Ve (2)............ pecích se ještě topilo.
Budeme na vás čekat od (3)............ do (4)............ .

Koupil (2)............ noviny a (8)............ časopisů. Do domu vedly (3)............ dveře.
Představení trvalo do (3)............ hodin. Na soutěž jela jen se (4)............ kamarády.
Mluvili mezi (4)........... očima. Mám doma (7)............ šaty. Koupil si (2)............
boty.

DOPLŇ ČÍSLOVKY DVA – OBA
Psát uměl …......... rukama. Šest děleno …......... jsou tři. Napadal na …......... nohy.
Na …......... rukou měl sádru. Ke …......... spolužákům chodí na návštěvu. Od
…........ prodavačů se jí dostalo vysvětlení. Drž to dřevo …......... rukama. K
…......... se všichni přidali. Na …......... předních nohách měl zranění. Studuji
…......... cizí jazyky. Číslo je dělitelné …......... . Zítra máme školu do …......... .

DOPLŇ TEČKU ZA ČÍSLOVKOU
Cvičení 2 na 45 straně je velmi jednoduché. Pracovní sešit má 86 stránek. Ta
událost se stala 2 února 1975 a všechny nás překvapila. Dnes budu doma po 16
hodině. Vlak odjíždí v 7 hodin. Narodil se v roce 1990 a byla to velká sláva.
Bydlím v ulici 9 května. Sejdeme se u kina v 19 hodin. V soutěži obsadil 4 místo.
Mám 4 tety. Chodíme do 6 ročníku. Každý 2 vystoupí z řady. Schůzka se uskuteční
ve 2 hodiny. Po 3 vyučovací hodině odešel. Vstupenka stála 80 korun.

VYBER, CO DO ŘADY S ČÍSLOVKAMI NEPATŘÍ
a) jeden, mnoho, třetí, pět, jen
b) sto, stý, pětka, osmkrát, dvě
c) často, mnohokrát, třináct, moc, čtvrtý
d) jedna, jediný, jedenáct, jedenáctý, jedenáctkrát

UTVOŘ CHYBĚJÍCÍ DRUH ČÍSLOVKY
pátý - .....................................................................................................................
mnohokrát - ..........................................................................................................
šest - ......................................................................................................................
patery - ..................................................................................................................

