
!

Tento materiál byl vytvo!en v rámci projektu  
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Autor: Mirka Vondráková 

Název materiálu: Numbers 
 
 

Identifikátor DUM:  VY_32_INOVACE_IX_1_2AJ 

Vzd&lávací oblast:  Jazyk a jazyková komunikace 

Vzd&lávací obor:  Anglick$ jazyk 
Téma:    Anglické !íslovky 
Ro%ník:  3. 
 

 

Stru!ná anotace:  
Tento pracovní list je vytvo!en jako motivace k u%ivu o %íslovkách 1-6, 7-12. 

 

 

 

 

 

 

Prohla$uji, 'e p!i tvorb& v(ukového materiálu jsem respektoval(a) v$eobecn& u'ívané právní a 

morální zvyklosti, autorská a jiná práva t!etích osob, zejména práva du$evního vlastnictví 

(nap!. práva k obchodní firm&, autorská práva k software, k filmov(m, hudebním a 

fotografick(m díl)m nebo práva k ochrann(m známkám) dle zákona 121/2000 Sb. (autorsk( 
zákon). Nesu ve$kerou právní odpov&dnost za obsah a p)vod svého díla. 

Prohla$uji dále, 'e v($e uveden( materiál jsem ov&!il(a) ve v(uce a provedl(a) o tom zápis do 

TK. 

Dávám souhlas, aby moje dílo bylo dáno k dispozici ve!ejnosti k ú%el)m volného u'ití (§ 30 

odst. 1 zákona 121/2000 Sb.), tj. 'e k uveden(m ú%el)m m)'e b(t k(mkoliv zve!ej*ováno, 

pou'íváno, upravováno a uchováváno. 
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Match the cards 1



Match the cards 2

seven eight

nine ten

eleven twelve



Match the cards 2



Under the sea

How many ?

?

?

How many

How many

?How many

How many ?



Autorem materiálu a v$ech jeho %ástí, není-li uvedeno jinak, je Mirka Vondráková 

!

 Metodické zhodnocení, návod:  

     Match the cards 1 – 'áci si rozst!íhají karti%ky s akvárii a rybami, poté p!i!azují. 

     Match the cards 2 – 'áci si rozst!íhají karti%ky s úly a v%elami, poté p!i!azují. 

     Under the sea – 'áci po%ítají ryby. 

Vzorové %e&ení: 
 

 

 
 
 

 

Po'adavky: kopírka, n)'ky 

 

Pracovní list byl odpilotován v III. t!. a to dne 3.4.2012 dle metodického návodu, 'áci 

pracovali se zájmem. 

 

Pou'ité zdroje: Objekty pou'ité k tvorb& materiálu jsou vlastním dílem autora. 


