7. teden (4.-8.5.2020): 1. in 2. URA

COUNTABLE/UNCOUNTABLE NOUNS (ŠTEVNI/NEŠTEVNI SAMOSTALNIKI)
Odpri zvezek in poglej razpredelnico, ki si jo pri prejšnji uri dopolnil z besediščem za
najrazličnejše vrste hrane/pijače. Preleti besede in pomisli, katere samostalnike lahko
štejemo oz. jih ne moremo. Spomni se, kaj smo o števnih/neštevnih samostalnikih povedali
že v 6. razredu.
Oglej si slikovni prikaz nekaterih števnih (COUNTABLE) in neštevnih (UNCOUNTABLE)
samostalnikov (jedi).

(Spodnja pravila/razlago si s primeri zapiši v zvezek!)
1. Števni samostalniki:
- jih lahko štejemo, npr. one orange, two oranges, three oranges…,
- imajo ednino in množino, npr. AN EGG – (two) EGGS, A SANDWICH – SANDWICHES…,
- pred njimi lahko uporabljamo nedoločni člen a/an.
2. Neštevni samostalniki:
- ne moremo jih šteti (NE: one milk, two milks!)
- so vedno v ednini, npr. MILK, BUTTER, WATER…,
(ali pa jih skoraj izključno uporabljamo v množinski obliki – grapes, sausages… ),
- pred njimi uporabljamo SOME in ANY (ne pa a/an ali one!).
3. SOME in ANY
- SOME uporabljamo pri neštevnih samost. v trdilnih povedih:
npr. There’s some milk in the fridge.
- ANY uporabljamo pri neštevnih samost. v nikalnih in vprašalnih povedih:
npr. There isn’t any cheese. Is there any ham?
- SOME in ANY uporabljamo tudi pred števnimi samostalniki v množini:
npr. I’ve got some sandwiches. I haven’t got any apples. Are there any oranges?
- PAZI!!! - v VLJUDNIH VPRAŠANJIH z would/could uporabljamo SOME (in ne ANY!):
npr. Would you like some lemonade?; Could I have some biscuits?

Lahko si prebereš/pogledaš še razlago v učb. str: 96-3 in/ali v DZ, str. 82: 1a,b,c, 2a,b,c;
str.84:7a,b,c,d.

Reši naloge:
Učb. str. 89
4A Dopolni povedi z a/an/some (napiši cele povedi).
4C Kratek dialog dopolni z danimi besedami (prepiši dialog).
DZ str. 58, 59 – 1, 2, 3, 4, 5A (*5B in 6 – malo težji nalogi; reši, če želiš!)

