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PRONOUNS
(zájmena)

this / these
that / those

some /  any



THIS             - THESE 
THAT            - THOSE

jednotné číslo                   množné číslo

THIS (tento, tato, toto) THESE (tito, tyto, tato)

(ukazuješ na věci a osoby, které jsou blízko, u tebe)

THAT (tamten, tamta, THOSE (tamti, tamty,

tamto) tamta)

(ukazuješ na věci a osoby, které jsou dále, daleko)

these bags
this house

that plane
those
cows



Translate and write sentences according
the pictures.

(Přelož a napiš věty podle obrázků.)

1. Koupíme tyto pomeranče.

2. Líbí se mi tamto auto.

3. Můžeš mi podat toto pero?

4.  Chce tamty rifle.

Tamto je Měsíc. Tito psi běží.

5. 6.



Check your writing. (Zkontroluj.)

1. Koupíme tyto pomeranče. We buy these oranges.

2. Líbí se mi tamto auto. I like that car.

3. Můžeš mi podat toto pero? Can you give me this pen?

4. Chce tamty rifle. She wants those jeans.

Tamto je Měsíc.

That is the Moon.
Tito psi běží.

These dogs are running.

5. 6.



SOME - ANY
 kladná věta  

SOME (nějaký/-á/-é)

EXAMPLE:

Buy some eggs. 

(Kup nějaká vejce.)

I hear some girls. 

(Slyšel jsem nějaké dívky.)

She makes some tea .

(Připravuje čaj / nějaký čaj.)

 záporná věta a otázka

ANY (nějaký/ -á/ -é,

v otázce - žádný/ -á/ -é)

EXAMPLE:

Don´t buy any eggs. 

(Nekupuj žádná vejce.)

Did you hear any girls?

(Slyšel jsi nějaké dívky?)

Do you want any tea?

(Chceš nějaký čaj?)

SOME / ANY používáme u množného čísla počitatelných pod. jm. (eggs, 
girls …) a s nepočitatelnými pod. jm. ( tea, money, sugar …).



Translate. (Přelož.)

1. Nemáme žádné úkoly.

2.  Petr potřebuje nějaké boty.

3.  Nechtějí žádnou pomoc.

4. Znáš nějaké pěkné knihy?

5.  Nevidím žádná zvířata.  

We haven´t got any homework.

Peter needs some shoes.

They don´t want any help.

Do you know any nice books? 

I don´t see any animals.



Sources (zdroje)

Všechny uveřejněné odkazy [cit. 2011–28-08] jsou dostupné pod licencí Public Domain – na http://www.clker.com/.

http://www.clker.com/clipart-9401.html

http://www.clker.com/clipart-woman-shopping-1.html

http://www.clker.com/clipart-13850.html

Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www: 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Aircraft

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Black,_Brown,_and_White_animals_in_a_field_-_geograph.org.uk_-_193446.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Earthshine_Karonen.jpg

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Iditarod_dogs_in_style.jpg




