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Mluvnice
Psaní tečky za číslovkami

Řešení cvičení z minulého týdne.
56/6a
a) Stojí tam třicet čtyři chlapců/čtyřiatřicet chlapců. Chovatel má doma dvacet dva 
papoušků/dvaadvacet papoušků. Poznám padesát pět druhů motýlů/pětapadesát druhů 
motýlů. Chemik provedl čtyřicet osm pokusů/ osmačtyřicet pokusů. Cestovatel navštívil už 
dvacet tři států/třiadvacet států. Naši čtenáři přečetli již sedmdesát jedna 
knih/jednasedmdesát knih. Předpokládal, že se k nim přidá ještě šedesát čtyři 
bojovníků/čtyřiašedesát bojovníků. K vysněnému cíli vede osmdesát dva cest/dvaaosmdesát 
cest. Všech třicet pět růží/pětatřicet růží je potřeba přesadit. V ZOO uvidíte devadesát šest 
zvířat/šestadevadesát zvířat. 
56/1a
bez dvou, obou lidí, na dvou, obou sloupech, běžíme k dvěma, oběma metám, kamarádí se 
s dvěma, oběma cizinci, dívá se na dva, oba programy, vyprávěl o dvou, obou bratrech, 
slouží dvěma, oběma pánům, těší se na dva, oba výlety, inspiroval se dvěma, oběma 
povídkami, stojí u dvou, obou  praporů 

Téma dnešní hodiny: Psaní teček za číslovkami.

1) Prostudujte si a zapište do sešitu tabulku na straně 57 Pravopis číslovek.

2) 57/1 písemně do sešitu

3)Napište číslovky slovy: (do sešitu)

1 526
se 123
25
99
5 000

4) Na straně 57 dole si opište tabulku Římské číslice.

5) 57/4 písemně

6) Procvičování číslovek na www.kaminet.cz Číslovky, vpravo zkoušení, pád číslovky. 
Vypracujte test číslo 1,2 a odešlete mi. Poté druh test číslo 1,2,3 a opět odešlete na 
moji a adresu novotnad@9zszlin.cz. Za každý test získáte hvězdičku. Odesílejte 
pouze testy, které zadávám.

http://www.kaminet.cz/
mailto:novotnad@9zszlin.cz


Literatura
1) Čítanka str. 121 Jiří Suchý: Tak na světě to bývá

Vysvětlete někomu z rodiny o čem báseň vypráví
2) Odpovězte na otázku číslo 4 pod básní: Kdo je vám na světě nejbližší a proč? Rozsah

½ až 1 strana sešitu A5. Protože si nemůžeme popovídat, pošlete mi odpověď na 
adresu novotnad@9zszlin.cz.

3) Přečtěte si medailonek o Jiřím Suchém str. 121 dole. Zjistěte, jak vznikl název 
divadla Semafor.

Sloh
Popis místnosti

1) Přečti si tabulku na straně 119 dole Při popisu budov a místností.....
2) Str. 120 cvičení 5

Přečti si popis Můj pokoj
Sestav osnovu popisu pokoje
Všimni si, v jakém sledu autorka popisuje jednotlivé části pokoje
Vypiš do sešitu všechna slovesa
Připrav si podklady pro popis vlastního pokoje ( rozměry, rozmístění nábytku, barvy,
koberec, záclony, osvětlení....) V příští hodině již budete svůj pokoj popisovat.

Nápověda
Postup při popisu pokoje.
Vždy začne nejvýraznější věcí/prvkem, která/ý upoutává nejvíce pozornost. Postupuje po 
jednotlivých stěnách – nejdříve popisuje stěnu, kterou má při vstupu do místnosti přímo před
sebou, pak si všímá stěny vpravo a vlevo. Poté zachytila nápadné věci v meziprostoru/ 
ostatním prostoru a nakonec doplňuje popis výzdoby. 

Nejprve si sestav svou osnovu, uvádím příklad, jak může osnova vypadat.
Osnova:
Úvod: Můj dětský pokoj (kde se nachází, rozměry..)
Stať: 

1. Okno a jeho okolí
2. Pohovka a věci kolem ní 
3. Skříně a ostatní prostor
4. Výzdoba pokoje a podlaha 

Závěr: Zhodnocení

Všechny Vás zdravím a těším se na Vás!
Dana Novotná


