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AJ8A_PL01 / AJ8A_PL02 / AJ8A_PL03  (Počitatelná a nepočitatelná podstatná jména) 

datum odevzdání: 2. listopadu 2020 

ODESLAT NA E-MAIL: du.mk@seznam.cz 
 

 

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ: 

Všechny úkoly jdou vyplnit bez tisknutí pracovních listů. 

1. stáhni si PDF soubor do počítače 
2. vyplň v počítači a ulož v počítači 
3. pošli jako PŘÍLOHU EMAILU 

PROSÍM ZKUSTE TO TÍMTO ZPŮSOBEM, VŠE MÁTE JEDNODUŠŠÍ VY, ALE I JÁ.  
FOTKY POSÍLEJTE JEN V PŘÍPADĚ VELKÉ NOUZE.  

DÍKY MOC - MARTIN 

 
SNAŽÍM SE VÁM TO CO NEJVÍC ZJEDNODUŠIT 

Co za to očekávám?  

 že budete pracovat samostatně a férově 

 lepší je něco nedoplnit než podvádět 

Při podezření, že si práce přeposíláte - stejné chyby atd. VÁM PRÁCI NEUZNÁM! 

 

 

 

du.mk@seznam.cz 

třída jméno zkratka pracovního listu (celá) 

Doplňující informace k vyplnění předmětu e-mailu: 
 třída (př. 6A,6B….) 
 jméno (příjmení a křestní – př. Novák Josef) 
 zkratka pracovního listu (př. Z9A_PL01 nebo možné víc najednou Z9A_PL01_PL02…) 
 příklad 3A Novák Josef Z3A_PL07 



Gramatický přehled - výklad (AJ8A_GRAMATIKA1) 

 Prostuduj si gramatický přehled, snaž se, co nejvíc zapamatovat. Použij ho a nahlížej do něj při 

vypracování Pracovních listů. 

Pomocné VIDEO 

 Bronislav Sobotka – youtube.com 

 Podívej se na video, pomůže ti při další práci. 

 https://www.youtube.com/watch?v=aqQ17mbz6K0&feature=youtu.be 

Pracovní list (AJ8A_PL01) 

 Vyhledej slovní zásobu ke slovům, která se nejčastěji používají s nepočitatelnými podstatnými 

jmény.  

 (použij slovník – knižní, elektronický, internetový, aplikaci) 

Pracovní list (AJ8A_PL02) 

 Z prostředka obrázku vyber osm počitatelných podstatných jmen do levého sloupce, osm 

nepočitatelných podstatných jmen do pravého sloupce. 

 Pod každé anglické podstatné jméno napiš český překlad. 

 Pracovní list (AJ8A_PL03) 

 S pomocí gramatického přehledu a ostatních pracovních listů přelož věty. 

 Nepřekládej v on-line slovnících celé věty, v tomhle dělají opravdu velké chyby. 

 pro pomoc se slovíčky - (použij slovník – knižní, elektronický, internetový, aplikaci) 

 


