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PS 2 - LEKCE 4
 

Lekce: 4.1 Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 
Cvičení: Vajíčka.

 

 
Cvičení: Sýr.

 

0
an egg
vajíčko

1
five eggs
5 vajíček

2
an apple
jablko

3
ten apples
10 jablek

4
a banana
banán

5
four bananas
4 banány

6
a chicken
kuře

7
two chickens
2 kuřata

8
a sausage
párek

9
six sausages
6 párků

0
cheese
sýr

1
chocolate
čokoláda

2
butter
máslo

3
sugar
cukr

4
pasta
těstoviny

5
rice
rýže



Strana: 2

 

Lekce: 4.2 Some a neurčitý člen a/an
 
Cvičení: Banán.

 

 
Cvičení: Pomeranč.

 

 
Cvičení: Nějaký džus.

 

6
lemonade
limonáda

7
tea
čaj

8
milk
mléko

9
water
voda

10
orange juice
pomerančový džus

0
a banana
nějaký banán

1
a chicken
nějaké kuře

2
a sausage
nějaký párek

3
a tomato
nějaké rajče

4
a nut
nějaký ořech

5
a potato
nějaká brambora

6
a mushroom
nějaká houba

0
an orange
nějaký pomeranč

1
an egg
nějaké vejce

2
an onion
nějaká cibule

3
an apple
nějaké jablko

0
We need some juice.
Potřebujeme nějaký džus.
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Cvičení: Nějaká rajčata.

 

 

Lekce: 4.3 Some / any
 
Cvičení: Já mám nějaké knížky.

 

 
Cvičení: Já nemám žádné knížky.

 

1
We need some cheese.
Potřebujeme nějaký sýr.

2
We need some rice.
Potřebujeme nějakou rýži.

3
We need some chocolate.
Potřebujeme nějakou čokoládu.

4
We need some bread.
Potřebujeme nějaký chléb.

0
We need some tomatoes.
Potřebujeme nějaká rajčata.

1
We need some bananas.
Potřebujeme nějaké banány.

2
We need some sausages.
Potřebujeme nějaké párky.

3
We need some eggs.
Potřebujeme nějaká vejce.

4
We need some onions.
Potřebujeme nějaké cibule.

0
I have got some books.
Já mám nějaké knížky.

1
I have got some apples.
Mám nějaká jablka.

2
I have got some milk.
Mám nějaké mléko.

3
I have got some fruit.
Mám nějaké ovoce.

0
I haven't got any books.
Já nemám žádné knížky.

1
I haven't got any apples.
Nemám žádná jablka.

2
I haven't got any milk.
Nemám žádné mléko.

3
I haven't got any fruit.
Nemám žádné ovoce.
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Cvičení: Máš nějaké knížky?

 

 

Lekce: 4.4 How much...? / How many...?
 
Cvičení: Kolik vajec chceš?

 

 
Cvičení: Kolik sýra chceš?

 

 

Lekce: 4.5 Určitý člen the 

0
Have you got any books?
Máš nějaké knížky?

1
Have you got any apples?
Máš nějaká jablka?

2
Have you got any milk?
Máš nějaké mléko?

3
Have you got any fruit?
Máš nějaké ovoce?

0
How many eggs do you want?
Kolik vajec chceš?

1
How many apples do you want?
Kolik jablek chceš?

2
How many books do you want?
Kolik knih chceš?

3
How many potatoes do you want?
Kolik brambor chceš?

4
How many oranges do you want?
Kolik pomerančů chceš?

5
How many bananas do you want?
Kolik banánů chceš?

0
How much cheese do you want?
Kolik sýra chceš?

1
How much water do you want?
Kolik vody chceš?

2
How much money do you want?
Kolik peněz chceš?

3
How much pasta do you want?
Kolik těstovin chceš?

4
How much tea do you want?
Kolik čaje chceš?

5
How much bread do you want?
Kolik chleba chceš?
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Cvičení: Oloupej to jablko.

 

 
Cvičení: Oloupej ta jablka.

 

 
Cvičení: Ochutnej ten čaj.

 

 
Cvičení: Dej ten sýr na ten talíř.

 

0
Peel the apple.
Oloupej to jablko.

1
Taste the banana.
Ochutnej ten banán.

2
Cut the cake.
Rozkrájej ten dort.

3
Fry the chicken.
Usmaž to kuře.

4
Boil the potato.
Uvař tu bramboru.

5
Slice the onion.
Nakrájej na plátky tu cibuli.

0
 Peel the apples.
Oloupej ta jablka.

1
Boil the potatoes.
Uvař ty brambory.

2
Cut the cakes.
Rozkrájej ty dorty.

3
Fry the chickens.
Usmaž ta kuřata.

4
Boil the potatoes.
Uvař ty brambory.

5
Slice the onions.
Nakrájej na plátky ty cibule.

0
Taste the tea.
Ochutnej ten čaj.

1
Boil the water.
Uvař tu vodu.

2
Slice the bread.
Nakrájej na plátky ten chléb.

3
Fry the cheese.
Usmaž ten sýr.

4
Peel the fruit.
Oloupej to ovoce.
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Lekce: 4.6 Malé množství - a little / a few
 
Cvičení: Trochu mléka.

 

 
Cvičení: Několik brambor.

 

0
Put the cheese on the plate.
Dej ten sýr na ten talíř.

1
Peel the potatoes.
Oloupej ty brambory.

2
Put the flour in the bowl.
Dej tu mouku do té mísy.

3
Put the water in the saucepan.
Dej tu vodu do toho hrnce.

4
Fry the mushrooms in the frying pan.
Usmaž ty houby na té pánvi.

5
Put the sugar into the bowl.
Dej ten cukr do té mísy.

0
a little milk
trochu mléka

1
a little salt
trochu soli

2
a little money
trochu peněz

3
a little butter
trochu másla

4
a little oil
trochu oleje

5
a little cheese
trochu sýra

6
a little pepper
trochu pepře

7
a little water
trochu vody

0
a few potatoes
několik brambor

1
a few apples
několik jablek

2
a few mushrooms
několik hub

3
a few onions
několik cibulí

4
a few tomatoes
několik rajčat



Strana: 7

 

5
a few oranges
několik pomerančů

6
a few bananas
několik banánů
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