
13_anglický jazyk_7.AB_počitatelná a nepočitatelná podst. jména  

 

Tento týden proběhne druhá kontrola plnění úkolů – ve čtvrtek 11. 6. přinesete ke kontrole opět všechny 

sešity – cvičný, pracovní, slovníček a gramatiku + papír s minulými časy. Budete tam mít napsáno všechno, 

co jsme si zadali v 9. – 13. týdnu (ano, i v tomto, ale to zvládnete napsat ). Komu chybí dodělat něco 

z týdnů 1. – 8., tak nelení a splní si co třeba – hodnocení se blíží. Pokud si doplníš, dej mi vědět, že to mám 

zkontrolovat. Pokud ne, hledat nebudu a bude platit to, že to splněno není. Všichni se snaží pracovat 

zodpovědně, doděláte si DÚ (teams, mejl), procvičujete usilovně v Quizletu (slovíčka, minulý čas), máte 

procvičeno v online učebnici – všechno spadá pod hodnocení vaší práce a snažení. Někteří možná potřebují 

i přezkoušení, aby ukázali, jak na tom jsou. 

 

1. Nyní už pilně nacvičujete slovíčka 4A – Food and drink. Čekají na vás v Quizletu. Všichni už je mají 

od minulého týdne ve slovníčku. Nezapomínáte sem tam opakovat minulé časy, abyste je udrželi 

v hlavičce a nezapomněli – budeme se k nim průběžně vracet.  

 

2. Vezmete si učebnici na str. 44 a pustíte si poslech (v souborech UČ 2) cv. 1. Hezky nahlas opakujete 

slova, která uslyšíte – pustíte a opakuje si několikrát, abyste slůvka pořádně nacvičili. Sami sebe se 

ptáte, co z toho máte a nemáte rádi (já se zeptám na hodině). Připravíte si, jaké je vaše oblíbené 

jídlo a co vůbec nemusíte, co nemáte rádi nebo nejíte.  

 

3. Pak si vezmete pracovní sešit a na str. 34 ve cv. 1 doplníte názvy potravin. Toto všechno vám slouží 

k nácviku slovíček.  

 

4. Budeme se tady učit něco, co v češtině nemáme a je pro nás někdy těžko pochopitelné. Jsou to tzv. 

počitatelná a nepočitatelná podstatná jména. Obecně počitatelná počítáme a 

nepočitatelná ne, ale ono to až tak neplatí. Proto pořádně sledujte a některé věci si musíte 

zapamatovat. Třeba peníze jsou v angličtině nepočitatelné, ale všichni víte, že je počítat můžeme. 

Tak jak to teda je? 

 

Zápis do gramatiky (můžeš si vytisknout a nalepit – ale hezky!) 

 

 

 
 



COUNTABLE + UNCOUNTABLE NOUNS 

COUNTABLE – počitatelná podstatná jména UNCOUNTABLE – nepočitatelná podstatná jména 

označují konkrétní předměty, osoby, rostliny, 
jednotky měření 
house, dog, school, boy, girl, metre, week 

Označují jména látková = co se sype, teče, maže 
salt, sugar, beer, butter, petrol, chocolate, cotton 
+ abstraktní pojmy – life, freedom, work 
+ pocity – love, hate, happiness, hope 
+ hromadná jména – money, news, fruit, hair 
+ věda, umění, sport – science, music, tennis 

používají se v jednotném i množném čísle 
a ship – ships, a boy - boys 

používají se pouze v jednotném čísle, mají jeden 
tvar 
water, bread, money, homework 

můžeme je počítat, použít s číslovkou 
two boys, ten cars 

nedají se počítat, nepoužijeme číslovku 
juice, milk, rice – two cups of tea 

používáme neurčitý člen 
a boy, a car 

nepoužívají se s neurčitým členem 
money, water 

lze použít some, any – v množném čísle 
some boys, any cars 

používáme se some, any 
some milk, any water 

používají určitý člen 
the boy, the car 

používáme  s určitým členem 
the music 

nelze použít bez členu, jen v mn. čísle (obecně) 
lions, bananas 

lze používat bez členu 
Can you hear music? 

vyjádření množství – many, a few, few + množné 
číslo 
many people, a few apples 

vyjádření množství – much, little, a little, a bit of + 
základní tvar 
much money, a little pasta, a bit of oil 

otázka na množství – how many? 
How many girls are there? 

otázka na množství – how much?  
How much milk do you drink? 

 

5. V učebnici na str. 44 si pročti cvičení 4 a zkus si určit, jestli daná podstatná jména jsou počitatelná 

nebo nepočitatelná (4b)) – napiš do cvičného sešitu. 

 

6. Poslední úkol bude opět v online učebnici, kde si procvičíte různé druhy jídel. V menu si vybereš 

Unit 4 a tam hezky zvládneš: 

Grammar – část 1, 2 

Vocabulary – část 1, 2, 3 

Skills – část 1, 2 

Test yourself – část 1, 2, 3 

 

7. Podívej se na videa, poslechni si angličtinu  - it´s for fun 
https://www.youtube.com/watch?v=fzjuCnFYp-I 

https://www.youtube.com/watch?v=RYmAuW1qAvc 

https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w&list=PLA7lNLNvxTzig5dqfGl8DGbLOvUI08yXg 

 

 

      

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fzjuCnFYp-I
https://www.youtube.com/watch?v=RYmAuW1qAvc
https://www.youtube.com/watch?v=Rnwwo9Zol6w&list=PLA7lNLNvxTzig5dqfGl8DGbLOvUI08yXg


SOLUTION (ŘEŠENÍ): 

Pracovní sešit 34/1: 2 tuna, 3 pasta, 4 coffee, 5 beans, 6 grapes, 7 pork, 8 cheese, 9 trout, 10 tomatoes, 

   11 lettuce, 12 pie, 13 cake, 14 chips 

 

Učebnice 44/4b: vegetable C  sandwich C  orange C  beef U 

   Coffee U  banana C  nut C   chicken U 

   Fruit U   meat U  rice U   tuna U 

   Egg C   fish U   tea U   bean C   


