ANGLIČTINA 4. A (1. skupina) – týden 1. – 5. února
1) VIDEA
- Tvary have got: https://youtu.be/eNrHOKprHGU
- Gogo: Have you got a ruler? https://youtu.be/maP-Z3ypoQI
2) SLOVESO HAVE GOT – zápis tvarů
Do sešitu na anglický jazyk si zapiš tvary slovesa mít:
Have got = mít, něco vlastnit
I have got = já mám

I haven’t got = já nemám

You have got = ty máš

You haven’t got = ty nemáš

He has got = on má

He hasn’t got = on nemá

She has got = ona má

She hasn’t got = ona nemá

It has got = ono má

It hasn’t got = ono nemá

We have got = my máme

We haven’t got = my nemáme

You have got = vy máte

You haven’t got = vy nemáte

They have got = oni mají

They haven’t got = oni nemají

3) ONLINE CVIČENÍ
Procvič si tvary v online cvičeních:
a) Liveworksheets: have got / has got https://www.liveworksheets.com/qh1511398lh
Napiš správný tvar do věty. Pro kontrolu klikni na „Finish“ a „Check my answers“.
b) British Council: I’ve got a big red bike https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-chants/ive-got-big-red-bike
V přípravě (Preparation) spoj slovíčka s obrázky, potom si pusť video s písničkou a splň úkol
(Game) – vybírej správnou možnost.

4) NAPIŠ VĚTY
Všichni vlastníme něco, co máme rádi. Může to být úplná maličkost jako kamínek z dovolené,
nebo drahá věc jako velká televize. Utvoř do sešitu věty o sobě, členech rodiny, mazlíčcích,
kamarádech a piš, co kdo má. Věc také jednou větou popiš – jakou má barvu nebo k čemu ji
používáme. Můžeš nakreslit obrázek ☺ Napiš alespoň o 5 osobách (takže budeš mít 10 vět).

Příklad: I have got a cup. It is green and white. I drink tea and coffee.
My mum has got a big armchair. It is grey. She reads books.
My brother has got a playstation. It is black. He plays games.

5) DOBROVOLNÁ CVIČENÍ
- https://agendaweb.org/exercises/verbs/have/present-simple-forms-1 Vyber správnou
možnost, pro kontrolu klikni na „check“.
- https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/have_got.htm Napiš have got / has
got. Pro kontrolu klikni na „check“.
- https://agendaweb.org/exercises/verbs/have-got-mixed Vyber správnou variantu podle
obrázků. Poté vždy klikni na „next question“.
- https://www.montsemorales.com/gramatica/havegot3.htm Vyber správnou odpověď, pro
další větu klikni na šipku doprava.

