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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 otázkách a krátké odpovědi. 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:________________
Sloveso MÍT, VLASTNIT – tvoření otázek
Jednotné číslo
Have I got? = Mám?
Have you got? = Máš?
Has he got? = Má (on)?
Has she got? = Má (ona)?
Has it got? = Má (to/ono)?

Množné číslo
Have we got? = Máme?
Have you got? = Máte?
Have they got? = Mají?

1. Vypiš z dopisu v učebnici strana 30/2b a ze cvičení
strana 31/8 otázky obsahující otázky obsahující
sloveso mít, vlastnit:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
d)___________________________________________
e)___________________________________________
f)___________________________________________
2. Napiš tyto otázky česky:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
d)___________________________________________
e)___________________________________________
f)___________________________________________

U krátkých odpovědích užíváme have/haven´t
nebo has/hasn´t, ale bez got
Kladné odpovědi
Jednotné číslo
Yes, I have. = Ano, mám.
Yes, you have. = Ano, máš.
Yes, he has. = Ano, má (on).
Yes, she has. = Ano, má (ona).
Yes, it has. = Ano, má (to, ono).

Záporné odpovědi
Jednotné číslo
No, I haven´t. = Ne, nemám.
No, you haven´t. = Ne, nemáš.
No, he hasn´t. = Ne, nemá (on).
No, she hasn´t. = Ne, nemá (ona).
No, it hasn´t. = Ne, nemá (to, ono).

Množné číslo
Yes, we have. = Ano, máme.
Yes, you have. = Ano, máte.
Yes, they have. = Ano, mají.

Množné číslo
No, we haven´t. = Ne, nemáme.
No, you haven´t. = Ne, nemáte.
No, they haven´t. = Ne, nemají.

3. Odpověz podle pravdy na všech 6 otázek. Čtvrtou
otázku zodpověz podle obrázku:
a)___________________________________________
b)___________________________________________
c)___________________________________________
d)

______________________________________

e)___________________________________________
f)___________________________________________

ŘEŠENÍ ÚKOLŮ
1. Vypiš z dopisu v učebnici strana 30/2b a ze cvičení
strana 31/8 otázky obsahující otázky obsahující
sloveso mít, vlastnit:
a) Have you got any brothers or sisters?
b) Have you got a pet?
c) Have you got a favourite group?
d) What have I got in my bag beginning with B?
e) Have you got a book?
f) Have you got a badge?
2. Napiš tyto otázky česky:
a) Máš nějaké bratry nebo sestry?
b) Máš domácí zvířátko?
c) Máš oblíbenou skupinu?
d) Co mám ve své tašce začínající na písmeno B?
e) Máš nějakou knihu?
f) Máš nějaký odznak?
3. Odpověz podle pravdy na všech 6 otázek. Čtvrtou
otázku zodpověz podle obrázku:
a) Yes, I have. / No, I haven´t.
b) Yes, I have. / No, I haven´t.
c) Yes, I have. / No, I haven´t.
d) You have got a box.
e) Yes, I have. / No, I haven´t.
f) Yes, I have. / No, I haven´t.
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