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Anotace: 1. Učitel stručně shrne poznatky ze základní školy, zadá test k ověření znalostí žáků
s různým stupněm vědomostí, přihlíží k specifickým poruchám učení/ využije interaktivní tabuli/.
Vyhodnotí spolu se žáky, vysvětlí opakující se chyby, doporučí učebnici k zopakování.
2. Žák je schopen použít správné vypsání datumu, složenky, data narození.
Použité zdroje:
Pravidla českého pravopisu. Školní vydání. Praha, Pansofia 1993
Štěrbová, L. – Vytejčková, O: Český jazyk pro 1. až 3. ročník OU, Septima, Praha 1998
Souhrn české gramatiky – brožura. Drahotová: ARRA Print ,Praha 9 ISBN 80-8548-12-0
Autor: Kalátová Helena
1.9.2013

Obsahová část materiálu – shrnutí, test, vyhodnocení, doporučení
Shrnutí – přizpůsobeno schopnostem žáků PVS.
1. Číslovky vyjadřují množství/ tisíce diváků/, počet / 5 žáků/ nebo pořadí / první v cíli/. Má číselný
význam.
Číslice je písemná značka čísla – číslice arabská – 1,2,3,4 atd. a číslice římská / I,II…..V, X,L,D,M/
Druhy číslovek: určité / pět, milion/ a neurčité / několik, mnoho, několikrát/.
Druhy číslovek – základní – ptáme se kolik? Jedna, pět, tisíc….
Řadové – ptáme se kolikátý? První, pátý, tisící…
Druhové – ptáme se kolikerý? Dvojí, stý….
Násobné – ptáme se kolikrát? Dvakrát, dvojnásobný…..
Tečka se píše za řadovými číslovkami. Nepíše za letopočtem.
Na složence – potřebujeme-li poslat peníze, píšeme dohromady a slovy např. 1 428 Kčjedentisíčtyřistadvacetosm Kč

2.Test
Vypiš číslovky z textu. Urči druh
Bylo to moje první vítězství. V pokoji jsou tři okna a dvoje dveře. Koupila jsem 3 kg jambor a 1 kg
cibule. Představení trvalo 2 hodiny. V tomto týdnu jsem 2x zaspal. Několikrát jsem vám zkoušel
telefonovat, ale nikdo nebyl doma.
Napiš číslicemi: Alena se narodila dvacátého čtvrtého dubna roku devatenáct se sedmdesát tři.

3. Správné řešení
První – řadová, určitá
Tři – základní
Dvoje- druhová
3 kg, 1 kg – základní
2x – násobná
Několikrát – neurčitá
Alena se narodila 14. 4. 1973

Bodové vyhodnocení
Nesprávná odpověď 1 záporný bod.
0-1
výborně
2
chvalitebně
3
dobře
4
dostatečně
Více jak 4 záporných bodů – nedostatečně

K zopakování látky
Doplň si vědomosti, např. využij učebnici Český jazyk, nakl. Septima, Praha 1998, Pravidel českého
pravopisu.
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak je Helena Kalátová. Při zpracování využita
výš uvedená literatura.
Tyto materiály byly vytvořeny za podpory spolufinancování projektu a fondů EU

