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Приналежність іменників
Уявімо ситуацію: сидять Петро і Слава в англійському кафе. Слава вийшов на кілька
хвилин поговорити по телефону. Аж ось заходить якийсь незнайомець і забирає піцу й
колу Слави та йде у напрямі до сусіднього стола, щоб з'їсти й випити свій «трофей».
Петро у шоці, він розуміє, що треба заперечити й, як мінімум, пояснити незнайомцеві,
що це все речі Славика. Але як же це зробити англійською? Ось тут-то й знадобиться
вміння повідомляти про приналежність предмета комусь.
Робиться це просто. До власника, якому належить предмет, додається апостроф «’» і
закінчення «s». Після цього ставите той предмет, що належить власникові. Змін зі
словом, до якого додається закінчення не відбувається ніяких. Наприклад, Slavik’s
pizza, cat’s milk і т.д. Якщо слово закінчується на «s», то додається тільки апостроф «’».
Наприклад, Cats’ milk, boss’ printer і т.д. Якщо у предмета кілька власників, то ми
ставимо апостроф із закінченням «s» після останнього з них. Наприклад, Slavik and
Igor’s pizza – піца Ігоря й Славика; sister and brother’s cat – кіт сестри й брата.
Наприклад:
 It is his sister’s cup of tea.
 They are our uncle and aunt’s children.
 They are my family’s books.
 It is their son’s computer.
 They are their daughters’ offices.
Головним об'єктом у цих структурах є об'єкт, що комусь належить, а не власник об'єкта.
Наприклад, у фразі «(чия?)my brother’s (хто? що?)book» головним об'єктом буде
«book», а в словосполученні «my sister’s bags» головним об'єктом буде «bags».
Навіщо нам про це знати? Справа в тому, що ці вирази, звичайно, використовуються у
реченнях. А в реченнях є дієслова, для яких важливо стоїть об'єкт в однині або в
множині. І в цьому випадку, яке дієслово ставити залежить саме від об'єкта, що комусь
належить. Подивиться на ці кілька прикладів:
 My brother’s cars are yellow. - Машини мого брата - жовті.
 My sister’s cat is black. - Кіт моєї сестри - чорний.
Як же читається закінчення «’s»? Воно читається як / s / після глухих приголосних, / z /
після всіх голосних і дзвінких приголосних і / iz / після шиплячих приголосних (s, ss, z,
ch, tch, sh, ge). Тобто, правила читання такі ж, як і читання множини іменників.
Для того, щоб дізнатися, кому належить річ, необхідно поставити запитання. Це питання
починається з питального слова «Whose» (Чий?), після нього називається предмет
(власника якого ми шукаємо), а далі йде стандартна структура питання:
Питальне
Дієслово
Головний
Переклад
слово
об'єкт
Whose book
is
it?
Чия це книга?
Whose bags
are
they?
Чиї це сумки?
Whose brother
is
he?
Чий він брат?
Відповідати на такі питання треба звичайним розповідним реченням. Наприклад: It is
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Mike's book. - Це книга Майка. They are my uncle's bags. - Це сумки мого дядька. He is her
brother. - Він - її брат.
Інші граматичні теми Ви можете знайти у розділі «Безкоштовні уроки» на сайті
www.enrucafe.com
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