
ANGLIČTINA – 5. TŘÍDA  
 

1.) Slovní zásoba: 

Do slovníčku si přepiš slovíčka z pracovního sešitu str. 82 / 3A I’ve got a computer + Possessions. 

 

2.) Učebnice str. 28: 

cv. 1A – zopakuj si slovní zásobu, kterou jsme probírali před vánočními prázdninami  

cv. 2 – přečti si, co říkají jednotlivé děti na obrázcích a do školního sešitu odpověz na následující 

otázky: 

1. Who has got a computer in his bedroom? 

2. Who has got a computer in the living room? 

3. Who has got a sister to play computer games with?  

Nebudeš-li některému slovíčku rozumět, podívej se do pracovního sešitu str. 82 / 3A I’ve got a 

computer + Possessions.  

3.) Školní sešit – zápis (přepiš do sešitu): 

HAVE GOT / HAS GOT (=MÍT, VLASTNIT) 

- Toto sloveso používáme, chceme-li říct, že někdo něco má nebo vlastní (např. Tom má kočku.)  

TVOŘENÍ: 

I                                                                               HE               HAS GOT 

YOU               HAVE GOT                                      SHE             HASN’T GOT  

WE                 HAVEN’T GOT                                IT  

THEY  

Tvary have got a has got lze zkrátit na: 

HAVE GOT → ’VE GOT (např. I’ve got, They’ve got)          HAS GOT → ’S GOT (např. She’s got) 

KLADNÁ VĚTA:                                                            ZÁPORNÁ VĚTA: 

Tom and Liam have got a big house.                     Tom and Liam haven’t got a big house. 

Emily has got three brothers.                                  Emily hasn’t got three brothers.  

 

4.) Pracovní sešit str. 23: 

cv. 4 – doplň do vět zkrácenou formu slov HAVE a HAS (‘VE nebo ‘S), hlídej si osoby 

 

cv. 5 – věty 2-8 převeď na věty záporné. První věta je hotová jako příklad, druhou ještě také uvádím 

jako vzor: 2. We’ve got a skateboard. → We haven’t got a skateboard. 

  

cv. 7 – prohlédni si obrázky a napiš pravdivé věty. Vždy vytvoříš věty dvě, podle toho, co daný 

člověk na obrázku má nebo nemá. Vysvětluji na obrázku č. 1 a 2: 

1. Toby / bike  

Toby hasn’t got a bike. (na obrázku Toby nemá kolo, proto záporná věta) 

He’s got a skateboard. (na obrázku má Toby skateboard, proto kladná věta) 

2. Esme / radio 

Esme hasn’t got a radio. (na obrázku Esme nemá rádio, proto záporná věta) 

She’s got a mobile phone. (na obrázku má Esme telefon, proto kladná věta)  

 

 


