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Doufám, že jste si užili klidných Velikonoc. A teď zase hurá do práce. 

V novém týdnu od pondělí 20.4. si dopřejeme ještě malinko 

opakování a vrhneme se na novou lekci.  

 

1. Věřím, že počítatelnost a nepočitatelnosti už máte plné zuby, ale pojďme 

se naposledy podívat na cvičení. V pracovního sešitu ze strany 42/cv. 1 – 

doplnit a bit of nebo a few.  

 

Tabulka pro zopakování:  

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 

 

Neustále v pracovním sešitě, zkusíte ze str. 42/cv 2. Budete vyplňovat 

pouze neurčitý člen a/an, some nebo určitý člen the.  

Zde musíme mít na paměti, že neurčitý člen lze použít jen u podstatného 

jména počitatelného a jen v jednotném čísle.  

Kdyby bylo něco nejasné, zkus si přečíst nápovědu z přehledu gramatiky 

(pracovní sešit str. 72, části 4.5, 4.6, 4.7) 

 

Poslední cvičení z pracovního sešitu je na straně 44/cv.1 – napiš množné 

číslo podstatných jmen. Pozor na nepravidelná podstatná jména (můžeš si 

pomoct slovníkem např. https://www.dictionary.com/) 

 

Žádné z těchto cvičení mi neposílejte. Opět pošlu k samostatné kontrole ve 

čtvrtek soubor, kde najdete správné odpovědi.  

 

 

To by pro opakování stačilo a teď se vrhneme na pátou lekci! Mrkněte na další 

stranu:  

https://www.dictionary.com/
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2. Poprosím o zapsání a naučení slovíček lekce 5A My country (pracovní sešit 

str. 79) 

Pořád platí, že píšete ta slovíčka, která neznáte. Velkou pozornost věnujte 

přídavným jménům.  

Následuje přečtení článku ze strany 52 – učebnice. Na Google Classroom pošlu i 

poslech v mp3. Pokud budete mít zájem, můžete si poslechnout a přečíst 

zároveň.  

Ve cvičení 1/str. 52 máte seznam přídavných jmen: wet, dry, warm, big, hilly, 

cold…… Máte najít, kterou část Velké Británie právě tato přídavná jména 

popisují. Udělejte si přehled do sešitu tímto způsobem:  

Přídavné jméno Část  Velké Británie 
Wet – mokrý Wales, Ireland 

Dry – suchý  

Warm – teplý  

Big- velký  

Hilly – kopcovitý  

  

  

 

Atd.  

Pokud by to nešlo, připravte si tabulku, doplníme pak společně  Na dálku 

nebo ve třídě. Opět neposílejte!!! 

 

Dotazy pište na můj mail   


