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Dobrý den, jdeme na zopakování a procvičení toho, co jste si měli nastudovat. 

Příští týden budeme věnovat procvičování.  U cvičení, která budu známkovat, 

posílám termín, do kdy je chci vidět.  

Dnes jedeme ve třech bodech:  

1. Počitatelnost a nepočitatelnost podstatných jmen v anglickém 

jazyce – v souvislosti s použitím neurčitého členu  a/an nebo 

slova some.  

Počitatelná podstatná jména poznám tak, že je mohu počítat na kusy. Tvoří 

množné číslo.  

Např. jablko, pomeranči, kniha, pero, židle –mohu je počítat a v angličtině 

vytvořit množné číslo: apples, oranges, books, pens, chairs…. 

 

Nepočitatelná – jsou většinou tzv. látková (tekutiny, sypké směsi, atd.)– 

nekupuji přímo, ale v nějakém balení. Netvoří množné číslo. Nikdy jste se 

nesetkali s výrazem milks, oils, waters, nebo moneyes. A to má jasný důvod = 

tyto výrazy NEEXISTUJÍ !!! 

Např. 

Mouku,olej, mléko, káva, máslo, sýr, voda, sůl, peníze, chleba, zubní pasta, 

čokoláda- nekupuji po „kusech“, ale po kusech balení, v láhvích nebo 

bochnících, sáčcích…..  

 

A nyní pravidlo:  

u počitatelných mohu použít neurčitý člen  a/an (pouze v jednotném čísle) u 

nepočitatelných NE! Nejde napsat a money, a music, a water.  

U nepočitatelných místo členu použiji SOME.  

Musela bych tato nepočitatelná podstatná jména „umístit“ do obalů a pak by 

šlo použít neurčitý člen. Třeba láhev vody by byla = a bottle of water. Káva by 

mohla být v šálku = a cup of coffee. Čokoládu kupujme v tabulkách = a bar of 

chocolate.  
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Teď zkus následující cvičení. Možná budeš muset použít na některá méně známá 

podstatná jména slovník nebo překladač. Nevadí. Použij. Ke každému obrázku (do tohoto 

nepůjde psát, takže si musíš otevřít zvlášť soubor Word, který si ulož, neposílej), 

nebo na papír napiš název dané věci s jejím číslem. Některá podstatná jména 

jsou počitatelná, některá nepočitatelná. U těch, která jsou počitatelná napiš 

a/an. 

 

 

 

Super. Máme za sebou počitatelnost a nepočitatelnost. Teď už to půjde samo. 

Jen abychom si byli jisti, zkus další cvičení. Opět do něj není možno psát. 

Některé věty jsou ok, pak k nim normálně napiš ok /nápověda: OK budou mít 

jen tři další věty!). Některé ale potřebují opravit. K počitatelnému 

podstatnému jménu v jednotném čísle připiš a/an. 
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Výborně. Nyní kontrola (zahraj si na učitele/učitelku):  

1. První cvičení: od obrázku č. 3  a jug 

Č. 4 water 

Č. 5 toothpaste 

Č.6 a toothbrush 

Č. 7 an egg 

Č.8 money 

Č. 9 a wallet 

Č. 10 sand 

Č. 11 a bucket 

Č. 12 an envelope 

2. druhé cvičení od věty č. 3 a hat 

    Č. 4 a job? 

    Č. 5 OK 

    Č. 6 an apple 

    Č. 7 a party 

    Č. 8 a wonderful thing.  

    Č. 9 an island 

    Č. 10 a key 

    Č. 11 OK 

    Č. 12 a good idea.  

    Č. 13 a car?  

    Č. 14 a cup of coffee?  

    Č. 15 OK 

    Č. 16 an umbrella.  

 

Celkem 24 odpovědí. Bez chyby až dvě chyby, čili 24-22 je jednička. 21-17 

dvojka, 16-10 trojka, ale tu už myslím potřebovat nebudete. Pokud ano, zkus si 

ještě jednou projít úvod a příklady a pak cvičení zkus ještě jednou.  
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2. Použití some/any jsme si psali i procvičovali ještě před zavřením školy. 

Takže jen stručně (nemá to nic společného s počitatelností a 

nepočitatelností): 

SOME – kladná oznamovací věta 

ANY – záporná oznamovací věta, otázka 

 

Cvičení – doplň some/any do vět. U tohoto cvičení poprosím poslat 

odpovědi ve formě číslo věty + doplněná slova (např: 1. some, any). 

Neopisujte cvičené celé. Opět poslat jako přílohu mailu nebo přímo mail. 

Termín: čtvrtek 2.4.2020 
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3. A teď zpátky k počitatelnosti a nepočitatelnosti podstatných jmen. Zatím 

jen přehled. Cvičení teď máte celkem dost. K tomuto tématu pošlu 

procvičení příští týden.  

 

Chceme se jednak ptát na množství věcí a na to máme výrazy  

MUCH   MANY  A LOT OF 

S tím spojené otázky na množství: HOW MUCH, HOW MANY 

 

A pak chceme mluvit o malém množství a na to máme výrazy 

A FEW   A BIT OF 

 

Je to až takto jednoduché: 

TYP 
PODSTATNÉHO 

JMÉNA 

VYJÁDŘENÍ 
MNOŽSTVÍ/OTÁZKA 

NA MNOŽSTVÍ 

Univerzální 
výraz pro 
množství 

VYJÁDŘENÍ 
MALÉHO 

MNOŽSTVÍ 

Počitatelné Many/how many A lot of A few 

Nepočitatelné Much/ how much A bit of 

 

 


