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III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
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Metodika:

Slide č. 4: zopakování a procvičení číslovek 0  1000, jsou zde 
       uvedena i podstatná jména milion a miliarda

Slide č. 5: žáci čtou a překládají číslovky v psané formě a provedou 
   kontrolu kliknutím na obrazce 

Slide č. 6: žáci píší číslovky do sešitu slovy a zkontrolují na tabulce

Slide č. 7: žáci odkrývají dlaždičky a dávají k sobě páry číslovek 
       vyjádřených čísly a slovy

Slide č. 8: procvičování psané formy, žáci hádají a skládají číslovky z 
   písmen



0 – 10 

null, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn

Tvar eins  při počítání: eins, zwei, drei, eins plus fünf........

     na konci složených číslovek: 201 zweihunderteins

v časových údajech: es ist eins

11  19 (13  19: zehn)

elf, zwölf,  dreizehn,  vierzehn, fünfzehn,  sechzehn , siebzehn,  
achtzehn, neunzehn

20 – 90 (20  90: zig, ale dreißig)  

zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, achtzig,neunzig

100  hundert, 1 000  tausend

Číslovky die Million, die Milliarde se skloňují jako podst. jména 
(zwei Millionen dreitausend) 

Zopakuj a procvič si.

pravopisná změna



1 000 000 001

915

12 850

2 003 000

114

Které číslovky to jsou? Řekni a 
zkontroluj kliknutím na obrazec.

einhundertvierzehn

zwei Millionen dreitausend

zwölftausendachthundertfünfzig

neunhundertfünfzehn

eine Milliarde eins
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1/ sechstausendfünf
2/ einhunderteins
3/ zwei Millionen dreitausend
4/ dreißigtausendsiebenhundert
5/ vierhundertfünfzehn
6/ vierhundertfünfzig
7/ neunhundertzwanzig
8/ neuntausendzwanzig

1/ 6 005

2/ 101

3/ 2 003 000

4/ 30 700

5/ 415

6/ 450

7/ 920

8/ 9 020

Napiš číslovky a zkontroluj na tabulce (pull  táhni). 
Složené číslovky se píší dohromady, miliony a 
miliardy zvlášť  (zehn Millionen zweitausend).



Odkrývej a dávej k sobě páry.



Skládej z písmen číslovky.



Zdroje

Tento DUM byl vytvořen v programu Smart Notebook verze 11. 0. 583. 0 

a veškeré použité grafické prvky pocházejí z Galerie tohoto programu.
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