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Pracovní list 11

Název aktivity: Procvičování slovesa být a mít

Procvičovaná látka: Sloveso být a mít a jejich rozlišení ve větách

Vazba na jiný předmět:

Cílová skupina: Beginners, 9-10 years old

Cíl aktivity: further practice .

Forma práce: Different types of exercises

Časová dotace: 30 minutes

Pomůcky: Worksheet copies 

Pracovní list připravil: Martina Brychová

Zdroje: Materiál byl vytvořen v programu Word 2003.



Worksheet to copy

1.Choose the correct verb

I´m/´ve got two brothers.

We´re/´ve got happy to see you.

She´s/´s got her homework.

Mandy´s/´s got my friend.

My mum´s/´s got beautiful.

Our car´s/´s got new.

We´re/´ve got from New York.

He´s/´s got a problem with it.

2.Complete this exercise with short forms of the verbs to be and to have.

I……..a girl.

I……..one very good friend,her name……Terka.

She……….beautiful hair.

She……….eleven.

We………….a big garden.

We………….from Nový Bor.

Tom…………a new computer.

Tom…………John´s brother.

They…………a new car.

They…………happy.

Now rewrite this exercise in negative.



TOM A 
LUKY

  
Uoesjgkxlmbq  luky5

Klwyurdpko

       
                                                                   35 7136457/   951  svnz  luky5ouljkibmeratfxds  
luky5
Kltijuenskh  luky5
Kjyflhywohhskjyhueljirphilrhoůfo,.ghůglj.,  luky5
Jdfpejavfbhtek  luky5
Ljotqswdgh\xmv  luky5
Lhuloduluufgiuiy  luky5   lgtdjrhfyryfjuuy   l89763453
Fjksuihjfhkyifh  luky5
Mlhuljstgjs  luky5
Jkujkflnfujkf  luky
Gjhjsijhjmfjhufhjgiohjyoih  luky5
Mkgjkdu,khhy  luky5




