
VI.A ANGLIČTINA ( Halvátová ) 

Opište do školního sešitu: 

POČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

- dají se počítat na jednotlivé kusy 

- rozlišují jednotné a množné číslo 

- v jednotném čísle mají člen a / an 

- např. a tomato               tomatoes 

           an egg                   eggs 

            a banana              bananas 

           a sandwich            sandwiches 

          an orange               oranges 

- v učebnici na str. 44 máte u obrázků názvy jídel a pití, 

jednoduše, co má koncovku s, tím pádem rozlišuje jednotné a 

množné číslo , je počitatelné podst. jméno ( satsumas, bananas, 

tomatoes, beans, eggs ) 

- připomínám, že neurčitý člen a / an se nikdy nesmí použít 

v množném čísle 

NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ JMÉNA 

- nedají se většinou počítat na jednotlivé kusy, měříme je nebo 

vážíme na kila, gramy, litry,… 

- mají jeden společný tvar, nerozlišují jednotné a množné číslo, ta 

nepočitatelnost je vlastně gramatická,  

- nepoužívá se před nimi neurčitý člen a / an 

- z uč. str. 44 např. chicken, lamb, pork, beef, tuna, cheese, pasta, 

rice, tea, coffee 

- nemají koncovku s pro množné číslo 

- obecně jsou to veškeré nápoje, vše co se přelívá nebo sype, vše, 

co má zrníčka ( rýže=rice ), také maso ( beef, pork, lamb, 

chicken, tuna ), máslo, sýr 



- pokud se počítají, tak na bochníky, tabulky, kostky, balíčky, 

plátky, krajíce… 

- např. a loaf of bread – bochník chleba 

          two loaves of bread – dva bochníky chleba ( vidíte, že 

podstatné jméno bread se nemění, mění se to slovo bochník 

=loaf 

- jsou ale také různé výjimky , např. peníze jsou v angličtině 

nepočitatelné, tzn. že slovo money nemá člen, nemá koncovku 

s, sloveso je jako pro j. č.  money is 

- dále také homework, hair, information…jsou nepočitatelná 

podstatná jména 

 

 

Dále si vypracujte v uč. na str. 45 cv. 6b , doplňte člen a / an, ale 

pouze tam, kde je nutný a kde může být. Napište celé věty, 

vyfoťte a pošlete na gmail , vše do 9.4. 


