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Milí sedmáci, 

Čeká nás poslední týden společného on-line učení. Přesto už lehce zabrousíme do nového učiva, abyste měli 

aspoň trochu povědomí o tom, co nás čeká příští rok. Lehce jsme se o tom zmínili už v pondělí na on-line 

hodině.  

Ve čtvrtek 18. 6. se odevzdávají učebnice, ale POZOR – učebnice do angličtiny si necháte do příštího roku. 

Ještě s nimi budeme pracovat. 

Tak hurá do posledních úkolů!       HS 

 

Úkoly na následující týden (15. – 17. 6.): 

1) Do slovníčku si vypište slovní zásobu lekce 4A. Najdete ji v pr. sešitě str. 77. Sadu máte připravenou 

i v Quizletu. Hledejte uprostřed sad, nenajdete ji hned nahoře. Už se do kontroly započítávat nebude, 

ale je ve vašem vlastním zájmu, abyste si ji prozkoušeli. Příští rok jako když najdete. 

 

2) Vzhledem k tomu, že tato lekce se bude hodně zabývat podst. jmény, zalistujte v sešitě gramatiky a 

najděte si a zopakujte si z 6. ročníku učivo o tvorbě množného čísla. Nakousli jsme to na on-line 

hodině  - jak se tvoří – pravidelná a nepravidelná podst. jména, jaké máme členy – neurčitý, určitý, 

kdy se používají, jak se čtou,… 

 

3) Do gramatiky si zapište: 

Počitatelnost 

Týká se podstatných jmen. Ta dělíme na: 

Countable nouns (počitatelná)      „C“ Uncountable nouns (nepočitatelná)   „U“ 

- Dají se spočítat - Nedají se spočítat 

- Mají jednotné i množné číslo - Mají jeden tvar, pouze jednotné číslo 

- Sloveso je v jednotném čísle 

 My homework is finished. 

 

- neurčité členy a, an používáme  v 

jednotném čísle 

An apple      x apples 

A house       x houses 

A child        x children 

 

- Neurčité členy nepoužíváme 

 

 

Cheese       x cheese 

Ham           x ham 

Homework x homework 

- můžeme použít some před množným 

číslem (neurčité množství) 

Some bananas – nějaké banány 

- můžeme použít some nebo bližší 

určení množství 

some oil – nějaký olej 

a glass of oil – sklenice oleje 

 

- some v kladných větách 

- any v záporech, otázkách 

- some v kladných větách 

- any v záporech, otázkách 



There are some books. 

Do you want any sandwiches? 

I haven´t got any pictures. 

There is some milk. 

Have you got any food? 

We don´t use any oil. 

- Určitý člen „the“ můžeme použít 

v jednotném i množném čísle, pokud 

je jasné, o jaké osobě či věci mluvíme 

The car      x the cars 

- Určitý člen „the“ můžeme použít  

  

The flour 

 

Nejčastější nepočitatelná podstatná jména: 

- Látková podstatná jména – water, tea, coffee, meat, beer, paper (papír), glass (sklo), beef, chocolate, 

gas, …     (to, co teče, sype se) 

- Abstraktní podstatná jména – time, love, work, music,… 

- Jazyky – Czech, German, French 

- Money je nepočitatelné podst. jméno  This is your money. 

- Information (informace), advice (rada), news (zprávy), homework (DÚ), knowledge (znalost), 

furniture (nábytek), luggage (zavazadla) 

Pokud chceme vyjádřit množství u nepočitatelných podst. jmen, musíme použít nějakou měrnou jednotku 

(kg, šálek, krabice, kus,….) 

4) V pr. sešitě vypracujte na str. 34 cv. 1, 2. 

 

I wish you very pleasant holidays, lots of fun, stay healthy and 

enjoy the time! 😊 HS 
 

 
 

 



 

 

Solution (řešení): 

 

Ad 4)  

PS 34/1: u některých obrázků by se dalo polemizovat, co to přesně je       

2 – fish, tuna 3 – rice, pasta 4 – tea  5 – beans 6 – grapes 

  7 – ham 8 – cheese 9 – trout 10 – tomatoes 11 – lettuce 

  12 – pie 13 – cake 14 – chips 

 

PS 34/2: 2 – sandwiches 3 – tomatoes  4 – tea  5 – salad 

  6 – fruit  7 – apples  8 -bananas 9 – oranges 

  10 – lemonade  11 – fish  12 – chips 13 – chicken 

  14 – vegetables 15 - cola 

 


