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Anotace: 

 Digitální učební materiál (DUM) určený pro vyvození a procvičení 
nového gramatického jevu – vyjádření nutnosti pomocí „have to“. 
Materiál je použitelný při výuce v 7. ročníku s využitím interaktivní 
tabule. Žáci si zopakují použití slovesa „have“ ve významu „mít“      
a po vyvození nového jevu si jej na několika příkladech procvičí. 

 DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 2. Oxford: Oxford University Press, 2000. 
ISBN 0 19 436523 9. 

 DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ Slušovice. 



Have 

Sloveso „have“ známe ve významu 

„mít“ 
já mám 

ty máš 

on, ona, ono má 

 

my máme  

vy máte 

oni mají 

 

I have 

you have 

he, she, it has 

 

we have 

you have 

they have 

got 

I´ve got 

you´ve got 

he´s got, she´s got, it´s got 

 

we´ve got 

you´ve got 

they´ve got 



Make sentences 
We have got a new car. My máme nové auto. 

We´ve got a new car. 

Paul má dvě sestry. Paul has got two sisters. 

Paul´s got two sisters. 

Mám mnoho kamarádů. I have got many friends. 

I´ve got many friends. 

Slon má velké uši. An elephant has got big ears. 

Oni nemají počítač. They haven´t got a computer. 

Máš kolo? Have you got a bike? 



But look at this: 

I have to go to school. 

Já mám chodit do školy. 
Jaký jiným slovesem můžeme nahradit sloveso 

„mám“ ??? 

Já mám chodit do školy. 

mohu chci musím potřebuji začínám 



Muset 

Jaký je jiný výraz pro muset??? 

can 
need 

must 

do be 

muset 



MUST – HAVE TO 

Pokud chceme vyjádřit nutnost (muset 
něco dělat) můžeme použít: 

must have to 



Change the sentences 
I have to do my homework. I must do my homework. 

We must speak English. We have to speak English. 

Sue must get up early. Sue have to get up early. 

Sue has to get up early. 

My parents must go to work. My parents have to go to work. 

Pupils must use a computer. Pupils have to use a computer. 

My friend must help in the 
garden. 

My friend has to help in the 
garden. 



Musíme se učit anglicky. 

We must learn English. 

We have to learn English. 

It´s important for our life. 


