
VI. A ( HALVÁTOVÁ ) 

SOME / ANY 

Dnes si vysvětlíme, jak se používá ve větách some a any:  

SOME 

- překlad: nějaký, nějaká, nějaké, nějací 

- používá se před podst. jménem v množném čísle např. some 

children, some dogs, some carrots, some lemons 

- také se používá před nepočitatelným podst. jménem např. 

some water, some bread, some milk, some butter,        

- z toho vyplývá, že se nepoužívá před podst. jménem v j.č., tam 

má přednost neurčitý člen: a carrot, a lemon, a tomato, a boy 

- dalším pravidlem je, že se používá pouze v kladné oznamovací 

větě např. There are some sausages in the fridge. 

 

ANY                    

- u ANY je překlad složitější, záleží na tom, jestli je použito 

v otázce nebo záporu 

- v kladné oznamovací větě se nepoužívá!!! 

- v otázce se překládá jako nějaký, nějaká, nějaké, nějací, např. 

Are there any bananas?        Jsou tam nějaké banány? 

Is there any cheese in the fridge?  Je tam nějaký sýr v lednici? 

 

- v záporu  ( po záporném tvaru slovesa ) se překládá jako žádný, 

žádná, žádné, žádní, vlastně nahrazuje slovo no 

např. There isn´t any butter in the fridge. V lednici není žádné 

máslo. 

           There aren´t any children at school today. Ve škole dnes 

nejsou žádné děti. 



 

V učebnici si přečtěte a přeložte článek Stone soup na str. 46. 

Dále si přeložte následující věty s využitím some / any a pošlete 

ke kontrole na gmail do 22. 4. 

 

1. Máme nějaké brambory, ale nemáme žádné houby. 

2. Je v lednici nějaké mléko? 

3. Máš nějaké peníze? 

4. Nemám pro tebe žádný dárek. 

5. V kuchyni je nějaké máslo a cibule. 

6. Před naším domem jsou nějací lidé. 

7. Můj kamarád nejí žádné maso. 

8. Na stole jsou nějaká jablka. 

9. Nemáme žádný chléb. 

10. Kup nějaké banány, citrony a rajčata. 

 

- Příslovečné určení místa dávejte na konec věty!!! V některých 

větách využijete there is / there are 
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