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Anotace
 Pracovní list je určen pro individuální práci žáků v předmětu AJ
pro 5.ročník, žáci si procvičí tvary slovesa mít, vlastnit
v kladném tvaru. Je součástí tematického okruhu Produktivní
řečové dovednosti – 5.ročník.
 Materiál je určený pro vyvozování a opakování učiva na dané
téma.
 Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z učebnice:
Tom Hutchinson: Project 1, Oxford University Press, 1999.

Jméno:__________________

Kladné tvary slovesa mít, vlastnit
Plné tvary
Jednotné číslo
I have got = já mám
you have got = ty máš
he has got = on má
she has got = ona má
it has got = to/ono má (věci, zvířata)

Zkrácené tvary
Jednotné číslo
I`ve got = já mám
you`ve got = ty máš
he`s got = on má
she`s got = ona má
it`s got = to/ono má (věci, zvířata)

Množné číslo
we have got = my máme
you have got = vy máte
they have got = oni mají

Množné číslo
we`ve got = my máme
you`ve got = vy máte
they`ve got = oni mají

1. Vypiš z dopisu v učebnici strana 30/2b kladné věty
obsahující sloveso mít, vlastnit:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
d)___________________________________________
e)___________________________________________

2. Napiš tyto věty česky:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
d)___________________________________________
e)___________________________________________
3. Doplň správné jméno do vět (Jane, Ben, Mandy):
a)_________ has got a brother.
b)_________ has got a hamster.
c)_________ has got a cat.
d)_________ has got Coco.
e)_________ has got a poster of Colossal Oranges.

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
1. Vypiš z dopisu v učebnici strana 30/2b kladné věty
obsahující sloveso mít, vlastnit:
a) I`ve got one brother.
b) I`ve got a cat.
c) Ben has got a pet, too.
d) He`s got a hamster.
e) We`ve got all their CDs and Jane`s got a poster of
them in her bedroom, too.
2. Napiš tyto věty česky:
a) Mám jednoho bratra.
b) Mám kočku.
c) Ben má také zvířátko.
d) On má křečka.
e) Máme všechny jejich CD a Jana má také jejich
plakát ve svém pokoji.
3. Doplň správné jméno do vět (Jane, Ben, Mandy):
a) Mandy has got a brother.
b) Ben has got a hamster.
c) Mandy has got a cat.
d) Ben has got Coco.
e) Jane has got a poster of Colossal Oranges.
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