
Anglický jazyk – 3. ročník – Ladislava Kobzová 

27. 4.  – 30. 4. 2020 

on – line výuka: úterý 14:00 

- Sloveso to have got (kladná a záporná věta – VIZ PRACOVNÍ LIST – platí pouze 

pro on-line výuku – již posláno na e-mail) 

- Pohybová slovesa (opakování) 

- Slovní zásoba (opakování) 

Pokud někomu z rodičů nedošel e-mail s informacemi ohledně on-line výuky, napište mi, 

prosím. Děkuji za spolupráci. 

720 330 518                                                      ladislava.kobzova@zsnedvedice.cz 

- TO HAVE GOT – QUESTIONS (otázky) tabulka č. 1 

- opět nalepit do sešitu 

- Vyčasované sloveso HAVE nebo HAS (3. os., č. j.)  dám na začátek věty,  zbytek 

zůstává stejný.  

- Has Petr a dog? Má Petr psa?  

- Have we got a dog? Máme pa?  

 

- TO HAVE GOT – SHORT ANSWERS  (zkrácená odpověď)– tabulka č. 2 

- opět nalepit do sešitu 

- Has Petr a dog? Yes, he has. (Ano, má)   X       No, he hasn´t.  

- Have we got a dog? Yes, we have. (Ano, máme)     X      No, we havn´t. (Ne, nemáme) 
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Tabulka č. 1 QUESTION - OTÁZKA 

have / has pronoun  got  Czech  

Have  I got? Mám já? 

Have  you  got? Máš ty?  

Has he got? Má on?  

Has she  got? Má ona?  

Has it  got? Má ono? 

Have  we  got? Máme my? 

Have  you  got? Máte vy? 

Have  they  got? Mají oni? 

 

 

 

 

 

 



Tabulka č. 2 – short forms – zkrácená odpověď  

Affirmative  Czech  Negative Czech  

Yes, I have.  Ano, mám.  No, I haven‘t.  Ne, nemám.  

Yes, you have.  Ano, máš.  No, you haven‘t.  Ne, nemáš.  

Yes, he has.  Ano, má. (on)  No, he hasn‘t.  Ne, nemá. (on)  

Yes, she has.  Ano, má. (ona)  No, she hasn‘t.  Ne, nemá. (ona)  

Yes, it has.  Ano, má. (ono)  No, it hasn‘t.  Ne, nemá. (ono)  

Yes, we have.  Ano, máme.  No, we haven‘t.  Ne, nemáme.  

Yes, you have.  Ano, máte.  No, you haven‘t.  Ne, nemáte.  

Yes, they have.  Ano, mají.  No, they haven‘t.  Ne, nemají.  

 

Translate: Přeložit, poslat ke kontrole na e-mail.  

1) Máš ty černou kočku? Ne, já nemám: 

2) Má Anička nové auto? Ano, ona má.  

3) Máte vy bílý dům? Ano, my máme.  

 

 

 



Pracovní list pro ON-LINE VÝUKU – ÚTERÝ  

1.Slovíčka se nějak pomíchala.Seřaď je správně . 

a) have I a plane got.____________________________ 
b) You dog got have a. ___________________________ 
c) cat has got He a. ______________________________ 
d) an apple got She has. __________________________ 
e) We got book have a. ___________________________ 
f) train a They have got. ___________________________ 
 

2.Napiš podle obrázků, co, kdo má. 

 

a) Tom                   ______________________________  

 

b) He                   ______________________________ 

 

c) Tom and Jane   ______________________________ 

 

d) They                    ______________________________ 
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