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Plurals 2                                                  name:

1) countable and uncountable nouns :

countable nouns uncountable nouns
article a / an a banana , an orange                  -----
article the the banana, the oranges the water, the chocolate
number 2 bananas, 3 oranges                  -----
some / any some bananas, some oranges some water, some chocolate
question How many ... ? How much ... ?

write the words to the right boxes :

milk, apple, cheese, ham, egg, bread, potato, tomato, lemon, tea, bottle, meat, flower, flour

2) uncountable nouns – one item :

- if we want ´one  item ´, we use a different word :
e.g. a bottle of water,, a loaf of bread, ...

join the items with the products :                                                         

a bottle of meat
a slice of cake
a cup of milk
a kilo of lemonade
a piece of Cola
a can of chocolate
a bar of coffee
a glass of ham
a packet of crisps

3) in a shop :
make the dialogue – number the sentences in the correct order + add A = assistant
                                                                                                               C = customer
O.K. I´ ll take orange. Two bottles, please.
Thank you. How much is it?
I´d like some apples.
Here you are.
Can I help you?
One kilo, please.
Yes, have you got some juice ?
Of course. We´ve got lemon or orange. 
Anything else?
It´s £  2. 55 altogether.
How many do you need ?
Thank you, good bye.

countable : uncountable :



Cílová skupina: žáci 13 - 14

Cíl aktivity: shrnutí a upevnění učiva o čísle podstatných jmen

Forma práce :  samostatná práce

Časová dotace:  20 min

Pomůcky : kopie pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :

1. úvodní tabulka – shrnutí základních rozdílů mezi počitatelnými a nepočitatelnými
podstatnými jmény v Aj a následné procvičení zapsáním slov do správného rámečku
( řešení : countable – apple, egg, potato, tomatoe, lemon, bottle, flower
              uncountable – milk, cheese, ham, bread, tea,.meat,.flour)

2. cvičení 2 -  vyjádření 1 jednotky u nepočitatelných podstatných jmen ( slovní spojení)
v procvičování žáci spojují  jednotky s podstatnými jmény
( řešení : a bottle of milk/ cola/ lemonade, a slice of ham, a cup of coffee/chocolate,
a kilo of meat,a pice of cake/ chocolate, a can of cola/ lemonade, a bar of chocolate,
a glass of lemonade/ cola/milk)

3. cvičení 3 – žáci sestaví jednoduchý rozhovor očíslováním pořadí vět

      
řešení : A   Can I help you?
             C   I´d like some apples.
             A   How many do you need ?
             C   One kilo, please.
             A   Anything else?
             C   Yes, have you got some juice ?
             A   Of course. We´ve got lemon or orange.
             C   O.K. I´ ll take orange. Two bottles, please.
             A   Here you are.
             C   Thank you. How much is it?
             A   It´s £  2. 55 altogether.
             C   Thank you, good bye.

Při přípravě pracovního listu byly použity obrázky z nabídky Klipart.




