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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 záporu. 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:_________________ 

 

Záporné tvary slovesa MÍT, VLASTNIT

Plné tvary
Jednotné číslo
I have not got = já nemám
you have not got = ty nemáš
he has not got = on nemá
she has not got = ona nemá
it has not got = to/ono nemá (věci, 

zvířata)

Množné číslo
we have not got = my nemáme
you have not got = vy nemáte
they have not got = oni nemají

Zkrácené tvary
Jednotné číslo
I haven´t got = já nemám
you haven´t got = ty nemáš
he hasn´t got = on nemá
she hasn´t got = ona nemá
it hasn´t got = to/ono nemá (věci, 

zvířata)

Množné číslo
we haven´t got = my nemáme
you haven´t got = vy nemáte
they haven´t got = oni nemají

1. Napiš anglicky s použitím zkrácených tvarů haven´t got/hasn´t 

got: 

 

a) Já nemám bratra. ________________________________________ 

 

b) Mickey nemá křečka. ____________________________________ 

 

c) Oni nemají kočku. _______________________________________ 

 

d) Millie nemá sestru. ______________________________________ 

 

e) Vy nemáte pohlednici. ___________________________________ 

 

f) My nemáme počítač. _____________________________________ 



2. Vytvoř dalších 6 záporných vět s použitím slovesa mít, vlastnit a 

těchto slov: 

 

a) I / a penfriend ________________________________________ 

 

b) Mickey / two cats _____________________________________ 

 

c) They / a comic _______________________________________ 

 

d) Millie / your book _____________________________________ 

 

e) You / the letter _______________________________________ 

 

f) We / a new car _______________________________________ 

 

3. Napiš pravdivé věty o sobě s použitím zkrácených tvarů slovesa 

mít, vlastnit (I´ve got / I haven´t got): 

 

a) my bedroom _________________________________________ 

 

b) my computer ________________________________________ 

 

c) a pet _____________________________________________ 

 

d) my mug ____________________________________________ 

 

e) my favourite comic ___________________________________ 

 

f) glasses _____________________________________________ 

                           



ŘEŠENÍ ÚKOLŮ 

 

1. Napiš anglicky s použitím zkrácených tvarů 

haven´t got/hasn´t got: 

 

a) I haven´t got a brother. 

b) Mickey hasn´t got a hamster. 

c) They haven´t got a cat. 

d) Millie hasn´t got a sister. 

e) You haven´t got a postcard. 

f) We haven´t got a computer. 

 

2. Vytvoř dalších 6 záporných vět s použitím 

slovesa mít, vlastnit: 

  

a) I haven´t got (have not got) a penfriend. 

b) Mickey hasn´t got (has not got) two cats. 

c) They haven´t got (have not got) a comic. 

d) Millie hasn´t got (has not got) your book. 

e) You haven´t got (have not got) the letter. 

f) We haven´t got (have not got) a new car. 

 

                    



3. Napiš pravdivé věty o sobě s použitím 

zkrácených tvarů slovesa mít, vlastnit (I´ve got / 

I haven´t got): 
 

a) I´ve got / I haven´t got my bedroom. 

b) I´ve got / I haven´t got my computer. 

c) I´ve got / I haven´t got a pet. 

d) I´ve got / I haven´t got my mug. 

e) I´ve got / I haven´t got my favourite comic. 

f) I´ve got / I haven´t got glasses. 

 

 

 

                               
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Zdroje: 
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http://office.microsoft.com/
http://office.microsoft.com/

