
  

DEN   20   -   INDICATING   DATES   

TRÉNINK     
Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   prvn ího     ledna.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   druh ého    února.   
Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   třet ího    března.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   čtvrt ého    dubna.   
Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   pát ého    května.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   šest ého     června.   
Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   sedm ého     července .    Kolikát ého    je   dnes?   Dnes   je   osm ého   
srpna.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   devát ého    září.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   desát ého   
října.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   jedenáct ého    listopadu.   Kolikát ého     je   dnes?   Dnes   je   
dvanáct ého    prosince.     
Jaký   je   dnes   den?   Dnes   je   Štědrý   den.   Dnes   je   dvacát ého     čtvrt ého     prosince.   

  
  
  
  
  
  
  
  

OTÁZKY     

Answer   my   question   about   tomorrow's   date:   

● Dnes   je   pát ého    ledna.   Kolikát ého    je   zítra?   -   Zítra   je   šest ého     ledna.   
● Dnes   je   patnáct ého     června.   Kolikát ého    je   zítra?   -   Zítra   je   šestnáct ého     června.   
● Dnes   je   třet ího     května.   Kolikát ého    je   zítra?   -   Zítra   je   čtvrt ého     května.   
● Dnes   je   prvn ího     dubna.   Kolikát ého    je   zítra?   -   Zítra   je   druh ého    dubna.   
● Dnes   je   dvacát ého     prvního   ledna.   Kolikát ého     je   zítra?   -   Zítra   je   dvacát ého    druh ého   

ledna .   
● Dnes   je   dvacát ého     sedm ého     dubna.   Kolikát ého     je   zítra?   -   Zítra   je   dvacát ého   

osm ého     dubna.   
● Dnes   je   třicát ého     prvn ího     března.   Koliká t ého    je   zítra?   Zítra   je   prvn ího     dubna.     
● Kolikát ého     je   Štědrý   den?   -   Dvacát ého    čtvrt ého     prosince.      
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WRITING   

Write   in   letters:   

1. Kolikátého   je   Silvestr?   
___________________________________________________   

2. Kolikátého   je   Boží   hod?   
___________________________________________________   

3. Kolikátého   je   Nový   rok?   
___________________________________________________   

4. Kdy   je   Den   boje   za   svobodu   a   demokracii?   
___________________________________________________   

5. Kolikátého   je   Den   vzniku   Československa?   
___________________________________________________   

6. Kolikátého   je   svátek   práce?   
___________________________________________________   

7. Kdy   v   Česku   slavíme   den   učitelů?   Nápověda:   Jan   Amos   Komenský   se   narodil   tento   
den.   ___________________________________________________   

8. Kdy   má   Eliška   narozeniny?   (1.   12.)   
___________________________________________________   

9. Kdy   máš   narozeniny?   
___________________________________________________   

10. Kdy   jsi   začal(a)   tuto   výzvu?   
___________________________________________________   
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ŘEŠENÍ:    INDICATING   DATES   
  

1. Kolikátého   je   Silvestr?    Třicátého   prvního   prosince   /   třicátého   prvního   dvanáctý.   
2. Kolikátého   je   Boží   hod?     Dvacátého   pátého   prosince   /   dvacátého   pátého   

dvanáctý.   
3. Kolikátého   je   Nový   rok?     Prvního   ledna   /   prvního   první.   
4. Kdy   je   Den   boje   za   svobodu   a   demokracii?    Sedmnáctého   listopadu   /   

sedmnáctého   jedenáctý.   
5. Kolikátého   je   Den   vzniku   Československa?    Dvacátého   osmého   října   /dvacátého   

osmého   desátý.   
6. Kolikátého   je   svátek   práce?    Prvního   května   /   prvního   pátý.   
7. Kdy   v   Česku   slavíme   den   učitelů?    Dvacátého   osmého   března   /   dvacátého   

osmého   třetí.   
8. Kdy   má   Eliška   narozeniny?   (1.   12.)    Prvního   prosince   /   prvního   dvanáctý.   
9. Kdy   máš   narozeniny?   Nevím   :-)   
10. Kdy   jsi   začal(a)   tuto   výzvu?   Taky   nevím   :-)      
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