
ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC 
příspěvková organizace 

MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC 
tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 

e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz 

 

 
 

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY 

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 

 

METODICKÝ LIST 
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Sada: 25 
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Anotace:  

Prezentace vznikla v souladu s projektovým záměrem - slouţí tedy  

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a  

ke zvýšení motivace ţáků o probírané učivo. Novým způsobem 

zpracování by měla rovněţ přispět k hodnotnějšímu učení a působit  

na co největší mnoţství smyslů. Podporovány jsou aktivity, které 

zvyšují dynamiku, originalitu, názornost a interakci. To vše směřuje 

ke zvýšení motivace ţáků a ke zlepšení studijních výsledků. Tímto 

způsobem jsou ţáci motivováni k hodnotnějšímu učení.  

Prezentaci lze pouţít jako obrazovou a textovou podporu k výuce a 

opakování druhů číslovek. Během prezentace si ţáci opakují a 

upevňují, jak se pracuje s číslovkami, jakým způsobem je dělíme, 

tvoříme, skloňujeme a jak některé z nich ovlivňují pravopis.  

Prezentace je doplněna různými cvičeními, které se výše uvedeným 

jevům věnují. 
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Plněné výstupy:  

Ţák má přehled ve slovních druzích; určuje druhy číslovek; dokáţe 

skloňovat základní číslovky; správně pravopisně napíše tvary 

číslovek; rozvíjí vztah k českému jazyku. 

 

Klíčová slova:  

Číslovky, číslovky určité, číslovky neurčité, základní, řadové, 

násobné, druhové, numeralia. 
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