
Anglický jazyk Z2.A  – Mgr. Veselá Kristina 
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Týden od  10. 5 . –14.  5. 2021        Unit 11         10. část 

 

1. Grammar – revision. 

2. Requests and offers 

3. Adjectives + noun 

4. Everyday problems 

5. Countable and uncountable nouns – počitatelná a 

nepočitatelná podstatná jména  

 

A: Textbook 

 str. 82, cv. 3 – vyplňte věty na základě pokynu 

                                       vyučujícího 

 str. 83, cv. 1 Can I help you? Sestavte otázky pod 

                                                obrázky 

 str.83, cv. 2 – doplňte čísla otázek k odpovědím 

                       viz cv. 1 

 str. 86, cv. 1 – spojte přídavná jména s podstatným 

                       jménem 

 str.86, cv. 2 -  doplňte z 1. cv. vhodná slova 

 

B:  Workbook 

 str. 66, cv. 7 – sestavte otázky – bod A 

 str. 66, cv. 8 – sestavte odpovědi – bod B 

 str. 68, cv. 12 – sestavte dialogy 

 

C: POČITATELNÁ  A  NEPOČITATELNÁ PODSTATNÁ  

JMÉNA 

COUNTABLE – UNCOUNTABLE 

NOUNS 
 

V anglickém jazyce existují 2 skupiny podstatných jmen – počitatelná 

přímo vyjádřena číslovkou a nepočitatelná, která netvoří množné číslo a 

mohou se vyskytovat bez členu.   
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1. Počitatelná podstatná jména 

Countable nouns jsou ta, od kterých lze vytvořit množné číslo, u 

kterých můžeme určit počet jednotlivých kusů.  

 

a book   a tree            a house  

the book   the tree   the house 

(some) books  (some) trees  (some) houses 

eight books  two trees   five houses 

 

2. Nepočitatelná podstatná jména 

Uncountable nouns označujeme ta podstatná jména, která spočítat nelze, 

nelze u nich určit počet kusů. Např. slovo sníh (snow): nelze říci JEDEN 

SNÍH, a už vůbec ne DVA SNĚHY, či TŘI SNĚHY, nebo dokonce 

HODNĚ SNĚHŮ. Mezi nepočitatelná obvykle patří podstatná jména 

abstraktní (love, hate) či látková (sníh, voda, vzduch). 

 

                                  látková podstatná jména 

čaj  tea 
cukr sugar 

voda water 

maso meat 

sklo glass 

káva coffee 

vzduch air 
 

                              abstraktní podstatná jména 

čas time 

práce work 

láska love 
 

 

                                  ostatní podstatná jména 

zprávy news 

rady advice 

informace information 

peníze money 

vlasy hair 



Rozlišení podstatných jmen počitatelných a nepočitatelných 

určujeme též přiřazením jejich množství: 

 

mnoho 

 

počitatelná podst. jména  nepočitatelná podst. jména 

          many      much 

  

 

kolik 

 

    how many          how much  

 

How much eggs do you    How much time do you 

need?      have? 

 

 

 

Pro oba typy podstatných jmen můžeme používat výrazu 

 – a lot of ( mnoho, hodně) 

 

I have a lot of tasks.   Mám hodně úkolů. 

They need a lot of juice.  Oni potřebují hodně džusu. 

 

 

Poznámka : peníze jsou v anglickém jazyce chápány jako 

nepočitatelné a spojují se s výrazem – much money. 

 

 

Množství nepočitatelných podstatných jmen lze určit pomocí 

spojení s balením nebo hmotností: 

 

a glass of water     sklenice vody 

a bar of chocolate    tabulka čokolády 

a packet of tea     balíček čaje 

a tin of fish     plechovka s rybami 

a kilo of meat     kilogram masa 

a carton of juice     karton džusu 

a bag of tea     sáček čaje 



a bottle of mineral water   láhev minerálky 

a box of sugar     krabice cukru 

a loaf of bread     bochník chleba 

a slice of ham     plátek šunky 

a half a pound of meat   půl libry masa 

a piece of cake     kousek koláče 

 

 

 

Některá podstatná jména mění svůj význam dle počitatelnosti: 

 

wood dřevo         a wood           les  

paper papír          a paper            noviny 

glass  sklo          a glass   sklenice  

chocolate  čokoláda         a chocolate  čokol. bonbón 

 

 


