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PLURALS                                                     name:

                car - cars     box - boxes      country-countries

1) Write the plurals ot the words :

bus  …………………….            ear …………………..        church ………………………        lady ………………………………

apple ………………….            chair …………………        class  ………………………..       orange ………………………….

party ………………….            match ……………….       door ……………………….          fox ………………………………

2) Join the parts of the word and write the word

1st part 2 nd part word

child ce

bus en

lad eth

wom et

te ies

fe es

mi ren

3) Complete the sentences with the correct form :

I don´t like  …………………………………………..

                       mouses                mice                      mices

France is one of the European  ……………………………………………..

                      countrys              countryes             countries

Can you see …………………………………in the water ?

                       fishs                   fishes                      fish

Please buy some ……………………………………….

                      potatos              potatoses               potatoes

You can´t find  ……………………………. at this zoo.

                       sheep               sheeps                  sheepes

4) Find in the vocabulary plurals of these words :

goose dice

leaf person

ox scarf

-s -es y      i + es

f (e)    v + es

knife – knives

wife – wives

wolf – wolves



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity: opakování a shrnutí učiva o množném čísle podstatných jmen

Forma práce :  samostatná práce

Časová dotace:  20 min

Pomůcky : kopie pracovního listu, slovníky

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – žáci doplňují mn.č. uvedených podst. jmen ( kontrolu je možné provést na tabuli, kde 
žáci přiřazují slova do skupin tak, jak je naznačeno v úvodu prac. listu)

2. cvičení 2 -  úkolem je spojit 2 části slova v jedno a slovo zapsat ( opakování nepravidelných

                  podstatných jmen)

3. cvičení 3 – žáci vyberou správný tvar ze 3 nabízených možností a doplní jej do věty

4. práce se slovníkem – vyhledávají mn. čísla dalších nepravidelných podst. Jmen

- po každém úkolu proběhne  společná kontrola řešení

Při přípravě pracovního listu byl použit obrázek z nabídky Klipart.




