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WORKSHEET  9

INTRODUCTION

verb „ have got “ - revision                                     name :

1. complete the sentences-  use the verb ,, to have got“  ( affirmative sentence )

She   ………………..   dark hair.
We …………………  a new car.
I …………………… two brothers.

rewrite the sentences with the short form of the verb:

             ……………………………………………………………………………..
            ………………………………………………………………………………
            ……………………………………………………………………………....

2. complete the sentences-  use the verb ,, to have got“  ( negative sentence, short form )

I ………………………..     a computer.
You ……………………   a CD player.
They …………………….  a dog.
She …………………….  fair hair.
Peter …………………….  a blue bike.

3. make the questions

they  /  two cats   ………………………………………………………
your sister / a nice dress ………………………………………………
a long tail / a cat ………………………………………………………….
a red jacket / you ……………………………………………………….

4. correct the sentences

I ´ve not got a brother.     ……………………………………………….
Have she got a big nose?  ……………………………………………..
He have got 5 pets.     ………………………………………………………
  

                                                                                      evaluation:                 
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Cílová skupina:  žáci 11 – 12 let

Cíl aktivity : procvičení tvarů slovesa  to have got

Forma práce : samostatná práce

Časová dotace:  20 min.

Pomůcky : kopie pracovního listu

Průběh aktivity, instrukce :

1. cvičení 1 – v první části žáci doplní  kladné tvary slovesa a následně ve druhé části věty přepíší 
s použitím tvarů stažených 

2. cvičení 2 – doplnění tvarů záporných
3. cvičení 3 –  tvoření otázek
4. cvičení 4 -  vyhledávání chyb ve větách
5. v závěrečné části žáci sami vyhodnotí, jak se jim práce dařila 

            (vést děti ke kritickému sebehodnocení)




