
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA 

1.) Pracovní list:

Společně s výpisem z vysvědčení si obdržel/a složku s pracovním listem do angličtiny. Pracovní list se 

zaměřuje na procvičení vazby HAVE GOT / HAS GOT, kterou jsme si vysvětlovali v předchozích zadáních 

a procvičovali v online hodinách. Zde vysvětluji, co máš v jednotlivých cvičení dělat:

cv. 1 – doplň kladné věty s HAVE GOT nebo HAS GOT podle toho, jaká je tam osoba

cv. 2 – doplň záporné věty s HAVEN’T GOT nebo HASN’T GOT podle toho, jaká je tam osoba

cv. 3 – vytvoř otázky s použitím HAVE GOT nebo HAS GOT. Pak si prohlédni obrázky toho, co má Sandra 

a Andrew a na otázky odpověz. 

cv. 4 – prohlédni si obrázky vedle cvičení a odpověz podle sebe, zdali dané věci máš (u předmětu bude 

plus) nebo nemáš (u předmětu bude mínus) 

První věta je u všech cvičení hotová jako příklad. 

2.) Učebnice str. 37:

Protože si odevzdal/a školní sešit ke kontrole, budeš k následujícím úkolům potřebovat papír, na který 

úkoly vypracuješ. Papír si pak dobře uschovej (např. si ho nechej vložený v učebnici za obalem).

Můžeš pracovat s knižním nebo online slovníkem. 

cv. 1A – prohlédni si obrázek dívky a názvy částí těla. Na papír si napiš čísla 1-9 a napiš k nim, na kterou 

část těla ukazují 

cv. 2A – zvířata mají některé části těla, které lidé nemají. Prohlédni si slova v modrém boxu a obrázky 

ptáka a kočky. Na papír si napiš čísla 1-8 a k číslům přiřaď čísla z modrého boxu. 

cv. 5 – na obrázcích jsou čtyři psi. Jejich jména jsou Fido, Woof, Rover a Shep. Přečti si informace 1-5 a 

podle těchto informací zkus přijít na to, který pes je který. Čísla psů si napiš na papír a k nim pak napiš 

správné jméno psa. 



4. Look at the pictures and answer about yourself:
1. Have you got a present? No, I haven’t.
2. Have you got a bike? __________
3. Have you got a dog? __________
4. Have you got a parrot? __________
5. Have you got books? ___________
6. Have you got a camera? ___________
7. Have you got a calculator? __________
8. Have you got sunglasses? ___________
9. Have you got an umbrella? ___________

1. Complete the sentences with HAVE/HAS GOT:
1. Sandra __has got__ a new umbrella.
2. Andrew __________ a calculator.
3. They __________ wonderful bikes.
4. Sandra ____________ a parrot.
5. Andrew _____________ a dog.
6. They ____________ many books.
7. Sandra ____________ a present.
8. Andrew ___________ three balloons.
9. Sandra _____________ a bag.
10. Andrew ___________ a guitar.
11. Sandra ___________ sunglasses.
12. Andrew _____________ a clock.

3. Make questions and write the answers: 
1. _Has_ Sandra _got_ a camera? _Yes, she has._
2. _____ Andrew _____ three pens? __________
3. _____ they _______ bikes? ___________
4. _____ Sandra ____ a red balloon? __________
5. ____ Andrew ____ two balloons? ___________
6. ____ they ______ many books? ____________
7. ____ Sandra _______ a dog? ___________
8. _____ Andrew _______ a parrot? __________
9. ____ Sandra _____ a calculator? ___________
10. ____ Andrew ______ a guitar? __________
11. _____ Sandra _______ a clock? __________
12. _____ Andrew ______ a laptop? __________

2. Complete it with HAVEN’T/HASN’T GOT:
1. Sandra __hasn’t got___ a laptop.
2. They ______________ flowers.
3. Sandra _____________ table tennis rackets.
4. Andrew _____________ a tennis rackets.
5. Sandra ______________ a calculator.
6. Andrew ______________ a camera.
7. They _______________ mobiles.
8. Sandra ______________ three pens.
9. They ______________ cats.
10. Andrew _____________ a parrot.
11. Sandra ______________  a clock.


