pondělí 16.3.

Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
Už jsme si vysvětlili, jak se liší a umíme je rozeznat. Např:
potato (brambora) rozlišujeme, jestli je jedna nebo je jich víc – v tom případě musíme použít tvar
množného čísla a na konec slova přidat ---s = potatoes (brambory) – je to tedy počitatelné
podstatné jméno
podobně je to s těmito slovy:
apple, orange, lemon, tomato, egg….
která znáš další?

ALE
rice (rýže) má jenom jeden tvar, nedokážeme určit, jestli je jedna (jedno zrnko), nebo hromádka –
je to nepočitatelné podstatné jméno
do této skupiny patří obecně tekutiny (coffee, tea, milk, water) a sypké látky (flour, sugar, salt)
která znáš daší?
neurčitý člen a/an používáme jen u počitatelných podstatných jmen
(a to v jednotném čísle, jistě si pamatujete, že v množném čísle se neurčitý člen nepoužívá nikdy,
neurčitý člen množné číslo nemá)
Zkontroluj si teď, jestli máš správně cvičení z pracovního sešitu, které jste měli za úkol:
str.35 cv.5
1,2,3 bez členu, 4 a, 5 a, 6 a, 7 an, 8,9,10,11, 12 bez členu, 13 an

_______________________________________________________________________

K čemu je dobré slovíčko some /čti sam/
pokud chceme naznačit množství (několik, trochu, nějaký )
1. u nepočitatelných podstatných jmen

2. u počitatelných, pokud neznáme přesné množství - vzpomeň si, jak maminka říká „musím koupit
nějaké pomeranče“ – je to sice počitatelné podstatné jméno, ale v tuto chvíli není jasné a ani
důležité, kolik přesně)
takže
a tomato – jedno nějaké rajče

tomatoes – rajčata, nevím kolik a jaká

some tomatoes – pár, několik rajčat
water – kapka, plná sklenice, celý rybník – když nevíme, anebo to není důležité, anebo je to
naopak jasné - např
What do you want to drink? Water, please. Co chceš pít? Vodu, prosím.
ale
I am not hungry. I want just some water. Nemám hlad. Chci jen trochu vody.
Zkontroluj si teď, jestli máš správně cvičení z pracovního sešitu, které jste měli za úkol:
str.37 cv.4
1 some, 2 an, 3 some, 4 some, 5 a, 6 some, 7 a

______________________________________________________________________________

Pro přesné určení množství u nepočitatelných podstatných jmen je potřeba
naučit se nová slovíčka.
Podívej se do učebnice na str. 49, cv.4
Najdi si význam slovíček ve slovníčku na konci pracovního sešitu a pak je správně přiřaď
k potravinám na obrázku. Musíš přitom použít předložku of – např. a cup of coffee.
Slovíčka se nauč, pomocí nich můžeš přesně určit, kolik čeho chceš nebo potřebuješ:
Jirka drinks two glasses of orange juice every morning.
Vojta ate one bar of chocolate.
!!!!!!! Domácí úkol:
Napiš podobnou jednoduchou větu na každou z potravin na obrázku. U sloves si dávej pozor, jestli
je používáš v přítomné či minulém čase.

Jak se ptáme na množství (potřebujeme vědět kolik)?

počitatelná podstatná jména: - otázka:
How many? /čti hau meny/
How many apples do you need? Kolik potřebuješ jablek?
How many bananas did children eat? Kolik banánů děti snědly?
How many cakes did Mum buy? Kolik koláčů maminka koupila?
nepočitatelná podstatná jména – otázka:
How much? /čti hau mač/
How much milk do you drink for breakfast? Kolik mléka piješ k snídani?
How much sugar did Mum need for the cake? Kolik cukru potřebuje maminka na koláč?
How much butter did he buy? Kolik másla koupil?
Domácí úkol:
pracovní sešit str. 38 cv. 1, 2, 3
Jedničkáři by měli ve cv. 3 napsat celé jednoduché věty.
Naučte se také slovíčka na str. 46 učebnice.
Jedničkáři, kteří se v tuto chvíli už určitě nudí, si přečtou také pohádku na této straně. Vypište, jaké
ingredience použil tulák do polévky. A všimněte si, že celá pohádka je vyprávěna v minulém čase
– rozumíte všem tvarům? Na tvary minulého času by se měli v pohádce podívat i ostatní, zkusit si
vypsat ty, které jsme se už učili.

To pro dnešek stačí, mějte se hezky.
Ve středu se podíváme na zbytek cvičení, připomeneme si, jak si objednat v restauraci, a taky
nepravidelná slovesa.

