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 Milí angličtináři,   

zdravím Vás po druhé kontrole písemností a při zadávání dalších úkolů. Kontrola písemností 
dopadla podle Vaší píle. Kdo poctivě pracoval, má všechno zopakované, uložené v hlavě, kde se 
mu to neztratí. Kdo nepracoval, nemá zopakované a nemá uložené v hlavě…je to Vaše volba. Tímto 
způsobem práce se učíte svědomitosti a pracovitosti. Velice chválím a děkuji těm, co vše řádně 
splnili.  

Tento týden se dáme do 4. lekce a podíváme se na téma 
počitatelných a nepočitatelných podstatných jmen.  

Vydržte, jdeme do finále…už nám prázdniny pomalu 
ťukají na dveře… 

                                                  Good luck!        RCH 

 

 

 

      SLOVNÍ ZÁSOBA       Do slovníčku si zapište slovíčka 4A 

Food and drink. V Quizletu máte na tato slovíčka připravenou sadu, tak neváhejte a 
procvičujte. Stále si můžete v Quizletu všechny sady opakovat, protože jenom neustálým 
opakováním se slovní zásoba usadí v hlavičkách. 

 

      POSLECH       V Teams máte v záložce Soubory vložený poslech 2.2 Food and drink (strana 

44). Poslouchejte a opakujte, co uslyšíte – klidně si pusťte i vícekrát. 

 

     ONLINE UČEBNICE        

Stále máš k dispozici online učebnici https://proj.ouponlinepractice.com. Máš mít hotovou 3. lekci, 
kdo chce, může si udělat celou 1. a 2. lekci a všichni si udělají ze 4. lekce jen sekci Vocabulary. 

 

      PRÁCE V PRACOVNÍM SEŠITĚ       

Vypracuj cvičení 1, 2 na straně 33 – pracuj dle zadání – zopakuješ si názvy jídel a nápojů. 

 

      NOVÉ UČIVO      POČITATELNÁ A NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

Dneska si něco řekneme o počitatelných a nepočitatelných podstatných jménech. Pořádně si 
prostuduj rámeček, ten neopisuj. 

 

 

https://proj.ouponlinepractice.com/


 Počitatelná podstatná jména (countable nouns) - C 

- jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u kterých můžeme určit počet 
jednotlivých kusů. Např. podstatné jméno kniha (book) má jednotné i množné číslo 
(book / books), máme-li knihu nebo knihy před sebou, můžeme spočítat, kolik kusů 
tam je: např. JEDNA KNIHA, DVĚ KNIHY apod.  

Nepočitatelná podstatná jména (uncountable nouns) - U 

- spočítat nelze, nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci 
JEDEN SNÍH, DVA SNĚHY, či TŘI SNĚHY, HODNĚ SNĚHŮ. Mezi nepočitatelná 
obvykle patří podstatná jména abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, 
vzduch).  

 

P O Z O R !!!!!!!!!!!!!!!!! 
 

      Některá podstatná jména, která v češtině počítat můžeme, patří v angličtině mezi jména 

nepočitatelná. Typickým příkladem je např. INFORMATION (informace), ADVICE (rada), 
NEWS (zpráva). Nikdy tedy v angličtině neuslyšíme two informations, two advices, two news. 
Pokud jsi nejsi jistý, informaci o počitatelnosti podstatného jména najdeš ve slovníku (zkratky 
C, U) 
 

      Některá podstatná jména mají více významů, z nichž některé jsou počitatelné a jiné 

nepočitatelné. Např. si vezměte podstatné jméno PEPPER. To může znamenat 'paprika', 
potom je to počitatelné podstatné jméno (lze říci ONE PEPPER, TWO PEPPERS); a také to 
znamená 'pepř', což je podstatné jméno nepočitatelné (a nelze říci ONE PEPPER, TWO 
PEPPERS). 
   

      Gramatické vlastnosti  
 

počitatelná nepočitatelná 

1. one dog, two dogs one snow, two snows 

2. dog snow 

3.  a dog a snow 

4. some dog, some dogs some snow 

5.  many dogs, few dogs much snow, little snow 

  

      Množné číslo 

Počitatelná podstatná jména mají množné číslo, nepočitatelná nikoliv.   

      Člen 

Počitatelná podstatná jména v jednotném čísle v běžné angličtině NEMOHOU být bez 
členu. Neměli byste tedy používat samotné podstatné jméno DOG (Dog is perfect pet - ale 
A dog is A perfect pet.) V množném čísle je to přijatelné (Dogs are perfect pets.) 
Nepočitatelná podstatná jména bez členu být mohou. (Water is wet.)  

      Neurčitý člen 

Podstatná jména počitatelná mohou mít neurčitý člen (a dog, a book, a house), ale 
nepočitatelná podstatná jména ho mít nemohou. Nikdy tedy nenajdete výraz AN 
INFORMATION, A SNOW apod. Neurčitý člen v tomto případě musíme nahradit slůvkem 
SOME.  

 



   

      Otevři si Grammar a zapiš si /vytiskni si. 

      SOME, ANY 

U podstatných jmen počitatelných v jednotném čísle nelze použít ve významu 
'nějaký' slovo SOME ani ANY (some dog, some man, some house). V množném čísle 
ano (some dogs, some men, some houses). Nepočitatelná podstatná jména SOME a 
ANY používají, zde právě mohou nahradit funkci, kterou by měl neurčitý člen (some 
water, some air, some information).  
 

      Vyjádření množství 

  

Chceme-li říci, že je něčeho HODNĚ, používáme výraz a lot of (a lot of people, a lot of 
money, a lot of information). Ten je stejný pro počitatelná i nepočitatelná podstatná 
jména. Existují však ještě slova much (pro nepočitatelná) a many (počitatelná), která se 
již počitatelností řídí. Používají se však spíše v záporných větách (např. I haven't got much 
money) a některých vazbách (too much/too many, how much/how many, apod.) V 
kladných větách není jejich použití (především použití slova MUCH) vhodné: I have got 
much money. 
 
Naopak 'málo' vyjádříme slovy few (počitatelná) a little (nepočitatelná). 

      Jak počítat nepočitatelná podstatná jména? 

Musíme použít nějakou jednotku dané látky apod. a počítat tuto jednotku. Např. WATER je 
nepočitatelné. Počítat ale můžeme BOTTLE OF WATER (one bottle of water, two bottles of 
water, many bottles of water, atd.)  
 
Jak je to s informacemi, radami a zprávami? V češtině je počítat můžeme, ale v angličtině 
nikoliv. Co když mi někdo dal dvě různé informace? V angličtině si opět musíme najít 
nějakou jednotku, kterou potom budeme počítat. V těchto případech se často používá 
'piece of' nebo 'bit of' (TWO PIECES/BITS OF INFORMATION apod.)  

     Počitatelná i nepočitatelná 

  

Uncountable Countable 

paper (papír obecně) a paper (noviny, esej) 

hair (vlasy) a hair (jeden vlas, jeden chlup) 

chocolate (čokoláda) a chocolate (čokoládový bonbon) 

beer (pivo - obecně nápoj) a beer ('jedno' pivo v hospodě) 

coffee (káva - obecně nápoj) a coffee (jeden šálek, např. v restauraci či kavárně) 

room (prostor) a room (místnost, pokoj) 

experience (zkušenosti) an experience (jeden zážitek, jedna konkrétní zkušenost) 

chicken (kuřecí maso) a chicken (jedno kuře) 

lamb (jehněčí) a lamb (jehně) 

cake (koláč, dort) a cake (jeden celý koláč či dort) 

pepper (pepř) a pepper (paprika) 

iron (železo) an iron (žehlička) 

  
 

 



COUNTABLE NOUNS 
C 

POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 
 

UNCOUNTABLE NOUNS 
U 

NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

- dají se spočítat 
- označují konkrétní předměty, osoby, 

rostliny, jednotky měření 
book, boy, dog, rose, metre, day 

 
 
   

- nedají se spočítat 
- označují látková jména (co se sype, 

maže, co teče) sugar, salt, butter, 
oil 

- abstraktní pojmy life, freedom, work 
- pocity love, hate, happiness 
- hromadná jména money, news, 

fruit, hair 
- věda, umění, sport science, music, 

tennis 

- mají jednotné i množné číslo 
an apple – apples 
 

- můžeme používat s číslovkou  
two apples, six boys 

- mají pouze jednotné číslo 
water, milk, rice, homework 
 

- nepoužíváme s číslovkou 
milk, juice – !! two cups of tea 

 

- neurčité členy a, an používáme v 
jednotném čísle 
An apple      x      apples 
A house       x      houses 

- neurčité členy nepoužíváme 
cheese     x     cheese 
ham         x     ham 
money, water 

- můžeme použít some před množným 
číslem (neurčité množství) 
some bananas, some cars 

- můžeme použít some nebo bližší 
určení množství 
some oil 
a glass of oil 

- some v kladných větách 
- any v záporech, otázkách 

 
There are some books. 
Do you want any sandwiches? 
I haven´t got any pictures. 

- some v kladných větách 
- any v záporech, otázkách 

 
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, the music 

 
- nelze použít bez členu (jen 

v množném čísle obecně) 
lions, bananas 

 

 
- lze používat bez členu 

Can you play tennis? 

 
- vyjádření množství  

many (hodně, mnoho), a few 
(několik), few (málo) + množné číslo 
many children, many cars, a few 
pens 

 
- vyjádření množství 

much (hodně, mnoho), little, a little 
(trochu), a bit of + základní tvar 
 
much money, a little tea, a bit of soup 

 
- otázka na množství – how many? 

How many cars are there? 

 
- otázka na množství – how much? 

     How much water do you want? 



      Tento úkol vypracuj do školního sešitu. Uvedená slova rozděl na počitatelná a 

nepočitatelná.  

bean, tea, fish, egg, tuna, rice, meat, beef, coffee, banana, nut, chicken, fruit, vegetable, lemonade, 
tomato, sandwich, orange 

countable nouns 
počitatelná pods. jména 

 

uncountable nouns 
nepočitatelná podst.jména 

 

 

      UČTE SE S VIDEEM       

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0 - Broňa z Brna a jeho počitatelná a 

nepočitatelná jména 

https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8 – použití členů 

 

      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 

34/2  2 sandwiches, 3 tomato/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   

 

bean, tea, fish, egg, tuna, rice, meat, beef, coffee, banana, nut, chicken, fruit, vegetable, lemonade, 
tomato, sandwich, orange 

countable nouns 
počitatelná pods. jména 

bean, egg, banana, nut, vegetable, tomato, sandwich, orange 

uncountable nouns 
nepočitatelná podst.jména 

tea, fish, tuna, meat, beef, coffee, chicken, fruit, lemonade, rice 

 

Have a nice time :-)       RCH 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0
https://www.youtube.com/watch?v=5LA09VK_3t8

