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A / AN
ARTICLES      SOME    

THE



REMEMBER. (Pamatuj.)

A / AN

 když mluvíme o něčem poprvé
(u počitat. pod. jm.)

po vazbě: There´s ….   / Is there….?

 vazba s  of ( a cup of tea)

THE

když o něčem mluvíme opakovaně = 

řadové číslovky  (the first, the sixth … )
comperative (the best, the nicest … )

vazba s  of ( the members of family)

SOME
když mluvíme o něčem poprvé

+ nepočitat. pod. jm.

řeky, moře, oceány, kanály
veřejné instituce (kina, divadla…), obchody
jedinečné osoby, věci (the President … )



Complete a / an, the, some.

There is …… big supermarket near my house.

I need …… new shoes. We are going to …… supermarket 

and find …… shoe shop. I´m choosing …… black shoes.  

Then we have to buy …… ham, …… cheese and …… loaf

of bread. I would like to prepare …… ham with …... cheese and 

…… slices of bread for my dinner.

There is a big supermarket near my house.

I need some new shoes. We are going to the supermarket 

and find the shoe shop. I´m choosing the black shoes.  

Then we have to buy some ham, some cheese and a loaf

of bread. I would like to prepare the ham with the cheese and 

the / some slices of bread for my dinner.



Complete a / an, the, some.

1. in ……  afternoon

2. play …… piano

3. …… bottle of water

4. ….. Czech Republic

5. ….. end of the month

6.   ….. Atlantic Ocean

7.   ….. third floor

8. go to …..  library

9. …..  apples

10. …..  baker´s

the

the

the

the

the

the

the

the

a

some



Translate.

1.Začátek příběhu je nudný.
2.Bydlí v USA.
3.Večer se často dívám na televizi.
4.Jsou tam nejkrásnější koně.
5.Udělám ti šálek čaje.
6.Koupila sýr.

1.The biginning of the story is boring.
2.He lives in the USA.
3.I often watch TV in the evening.
4.There are the most beautiful horses.
5.I´ll make you a cup of tea.
6.She bought some cheese.




