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Na preopakovanie druhov zámen vytvoriť samostatné vety, v ktorých ich použiješ, označíš a roztriediš 

podľa druhu...aspoň dvadsať viet(rôzne tvary, druhy) 😊 

V učebnici pokračovať na s.42- Opakovanie čísloviek, posielam hotové poznámky na zopakovanie, prepísať 
a naučiť.... 

Číslovky sú plnovýznamové slová, ktoré označujú množstvo, poradie alebo počet osôb, zvierat, vecí, dejov a 
vlastností.  

Rozdelenie: 

Základné  
Radové 
Násobné 
Skupinové 
Druhové 

Určité  
Neurčité 
 

Základné  

(Koľko? Aký počet?) 

Pomenúvajú počet ľudí a vecí. 

Pýtame sa otázkou koľko? (jeden, dvaja, piati, traja) 

Určité: nula, jeden, dva, oba, pätina, pol, štvrť... 

Neurčité: veľa, málo, zopár, trochu... 

Skloňovanie základných čísloviek jeden, dva, tri štyri – samostatné skloňovanie 

Skloňovanie základných čísloviek od päť do deväťdesiatdeväť – vzor päť 

Skupinové  

(Počet v skupine) 

Pomenúvajú počet pri pomnožných podstatných menách. 

Pýtame sa otázkami: Koľké? Koľko? dvoje, troje, štvoro, pätoro, dvanástoro 

Určité: jedny, dvoje, troje, štvoro... 

Neurčité: viacero/-í 

Sú neohybné 

Radové  

(Poradie) 

Pomenúvajú poradie ľudí, vecí alebo javov.  

Pýtame sa otázkami: Koľký? Koľká? Koľké? Koľkí? Koľký? prvý, desiaty, pätnásty, stotretí, tisíci 

Určité: nultý, prvý, druhý, prvýkrát, pia,ty raz, miliónty... 

Neurčité: ostatný, posledný... 

Skloňovanie 

- tvrdého zakončenia podľa a vzoru pekný: prvý, druhý, štvrtý, desiaty, stý, miliónty  



- mäkkého zakončenia podľa vzoru cudzí: tretí, tisíci, stotisíci 

Druhové  

(Počet druhov) 

Pomenúvajú počet druhov vecí a iných javov, dejov a vlastností. 

Pýtame sa otázkami Koľkoraký? Koľkorako?  

koľkoraký? dvojaký, trojaké, sedmoraké, storaká,  

Určité: dvojaký, jednaký, trojako... 

Neurčité: mnohoraký, mnohorako... 

Ohybné – vzor pekný 

Neohybné – trojako, štvorako 

Násobné  

(Násobky, opakovania) 

Pomenúvajú počet dejov. 

Pýtame sa otázkami Koľkokrát? Koľkonásobný? Koľkonásobne? koľko ráz? 

koľkokrát? raz, jedenkrát, päť ráz, päťkrát, dvestokrát  

Určité: päťkrát, tri razy, dvojito, štvormo... 

Neurčité: viackrát, veľa ráz, mnohokrát... 

Číslovky s časťou –násobný vzor pekný 

Číslovky s časťou –krát a ráz/razy sú neohybné  

Určité  

Vyjadrujú určitý, presný počet. 

Päť, dvanásťkrát, siedmi, prvý... 

Neurčité  

Vyjadrujú neurčitý počet 

Veľa, málo, trochu... 

Určujeme: rod, číslo, pád a vzor 
POZOR! Pri mnohých číslovkách sa neurčujú niektoré gramatické kategórie alebo vzor. Niektoré sa vôbec 
neohýbajú.  
 
Vzory čísloviek 
päť 
-základné číslovky 5-99 
(piatimi, dvadsiatimi siedmimi)  
pekný 
-radové, násobné, druhové číslovky, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na tvrdú alebo obojakú 
spoluhlásku (druhý, siedmy, šesťnásobný, trojitý, mnohoraký)  
cudzí 
-radové a násobné, ktoré majú tvarotvorný základ zakončený na mäkkú spoluhlásku (tretí, tretíkrát, tisíci)  



mesto 
sto (ak sa ohýba -deliť stom)  
stroj 
tisíc-tisíce-tisícmi  
dub 
milión-milióny-miliónmi  
žena 
nula-nuly, miliarda-miliardy  
 
s.42-cv.1,2,cv.3,4,5/43 cv.9/44- vypracovať na samostatný A4 list pojmovú mapu o číslovkách 
 

s. 45 Od slovných druhov k tvorivosti písomne vypracovať cv1,2. 😊 
 
 

Literatúra  

s.36-39 epická poézia- Samo Chalupka, Mor ho!  

Prečítať a skúsiť napísať obsah alebo osnovu ukážky 

+poznámky: L. druh: epika, L. forma: poézia, L. žáner: lyricko-epická báseň 

Téma: Statočný boj slovanských junákov za slobodu svojej vlasti 

HL. myšlienka: Bojovať za slobodu svojho národa a radšej zomrieť ako žiť v otroctve 

Hl. postavy: rímsky cár, slovanská družina- kolektívny hrdina 

Úloha- podľa ukážky skús charakterizovať: Slovanov a Rimanov 

+ naučiť sa naspamäť verše podľa zadania: s.36 prvé 4 verše + nasledujúce verše až po koniec s.36(33 

veršov)+ s.39 posledných 6 veršov od: Lež večné meno... je na to dostatok času, sú školy, kde sa to učia 

celé...držím palce😊 

 

 

  

 

 


