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1. Ke cvičení some/any, které jste posílali jako úkol.  
- Ještě neodevzdali všichni!!! Proto nerada, ale musím napsat „nápovědu“: 

- K větě č. 8 a 12, si jen dvě žákyně ze zatím odevzdaných 9 prací vzpomněly, že 

v nabídce, i když je to otázka, se dělá výjimka. Jinak by to vyznělo dost neslušně, takže 

se používá SOME. 

- O této výjimce sice víte, protože jsem vám to říkala, ale neupozornila jsem vás, proto 

jsem ani nepočítala jako chybu. Nyní však, když dostanu další práce a bude v nich 

chyba, už budu tuto chybu počítat!!! 

 

2. Nyní slibovaná počitatelnost a nepočitatelnost s velkým, malým 

množstvím, nebo dotazem na množství. Ještě doplním do přehledu to, co 

jste si měli původně nastudovat, a v testech se objevovalo: a little  

Nyní máme přehled kompletní:  

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, a little 

 

Takže jdeme na cvičení: 

- Opět nelze psát přímo do vět, takže piště do sešitu 

- Neopisujte celé věty, stačí číslo cvičení, číslo věty a doplněný 

výraz 

- Neposílejte mi tato cvičení ke kontrole 

- Cvičení, která budu chtít poslat, označím jasně a viditelně 

- Opět i časem některá cvičení umístím na Google Classroom 

k procvičení, ale nejsou povinná 

- Klíč k prvním pěti cvičením budete mít k dispozici později. Aby 

vás to nelákalo podvádět   

- Práce je zadána až do pátku 17.4.    Takže někdy ke konci 

této doby obdržíte správné odpovědi ke kontrole své práce.  
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Cvičení č. 1 

V prvním cvičení doplňujete jen much nebo many 

V druhé části prvního cvičení do otázek doplňujete How much nebo How many 

 

 

Cvičení č. 2 

Do vět doplň much nebo many a slovo z nabídky.  
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Cvičení č. 3 

Do vět doplň univerzální a lot of + slovo z nabídky 

 

 

 

Cvičení č. 4 

Pozor, teď používejte a little nebo a few 

 

Cvičení č. 5 

Do vět doplň  a few nebo a little  + slovo z nabídky 
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A teď do pracovního sešitu:  

 Strana 40, cvičení 1 – kde určíte počitatelnost a 

nepočitatelnost podstatných jmen v nabídce. Už víte, že 

nepočitatelná nemohou tvořit množné číslo. 

 Pořád na straně 40, cvičení 2 – doplňte how much, how 

many 

 Jen tato dvě cvičení z pracovního sešitu chci ofotit 

a poslat. Nebo přepsat odpovědi na zvláštní papír 

a poslat mailem. Termín: čtvrtek 16.4.2020 

 Jakékoli dotazy a nejasnosti pište na můj mail.  

 

 

 

 

 


