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I've got a computer 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k  '' I've got a computer '' 

Anotace:  1. doplňovací cvičení - slovíčka /ústně nebo písemně / 

   2. kontrola správného řešení 

   3.sestav fráze = seřaď slova do vět / frází /  

   4.kontrola, správné řešení 

                                5.přelož fráze z AJ do Čj /ústně nebo písemně / 

                                6.správné řešení, kontrola, vyhodnocení 

  

  ZDROJ:   

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Učebnice. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. ISBN 

978-0-19-476414-8.   

 HUTCHINSON, Tom. Project 1: Pracovní sešit. Třetí vydání. Oxford: Oxford New York, 2008. 

ISBN 978-0-19-476358-5.                     

    



Snímek 1/6 

Doplň chybějící písmena:  
 
b-d---m, b-k-, c-m-r-, c-r, c-m-ut-r g-m-s, g--d, l-v-n- 
r--m, l-ck-, p--y, r-d-o, t-ach--, t-l-v-s-on. 
, 
 
  
 
 

Cvičení 1 

P3 - 573 
My world 

I've got a computer cvičení 
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Vyhodnocení: 
 
 
bedroom, bike, camera, car, computer games, good, living 
room, lucky, play, radio, teacher, television. 
, 
 
  
 
 

Cvičení 1 

P3 - 573 
My world 

I've got a computer cvičení 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

bike a has Mike got. 

car a got We've new. 

MP3 player sister hasn't My got.  

forty got CDs He's.  

CD player classroom We in haven't our in got.  

have Ben watch and Sam a got.   

P3 - 573 
My world 

I've got a computer 
cvičení 

phone bag a your You've mobile got in.   

computer bedroom I've my got a in.    books teachers's our The got.  
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Vyhodnocení: 

Cvičení 2 

Mike has got a bike. 

We've got a new car. 

My sister hasn't got MP3 player.  

He's got forty CDs.  

We haven't got a CD player in our classroom. 

Sam and Ben have got a watch.   

P3 - 573 
My world 

I've got a computer 
cvičení 

You've got a mobile in your bag.   

I've got a computer in my bedroom.    The teacher's got our books.  



Snímek 5/6 

Přelož : Cvičení 3 

Mike má kolo. 

Sam a Ben mají hodinky.                        

My máme nové auto.  

Ty máš mobil ve své tašce.  

On má čtyřicet cédéček.  

Moje sestra nemá MP3 přehrávač.                                

My nemáme CD přehrávač v naší třídě.                    

Já mám počítač ve svém pokoji. 

Učitel má naše knihy.  

P3 - 573 
My world 

I've got a computer cvičení 
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Vyhodnocení : 

Cvičení 3 

Mike má kolo.                         Mike has got a bike. 

Sam a Ben mají hodinky.        Sam and Ben have got a watch.                       

My máme nové auto.              We've got a new car.  

Ty máš mobil ve své tašce.     You've got a mobile in your bag.  

On má čtyřicet cédéček.       He's got forty CDs.  

Moje sestra nemá MP3          My sister hasn't got MP3 player. 

přehrávač.                                

My nemáme CD přehrávač     We haven't got a CD player in our classroom. 

v naší třídě.                      

Já mám počítač ve svém pokoji.I've got a computer  in my bedroom. 

Učitel má naše knihy.              The teacher's got our books. 

P3 - 573 
My world 

I've got a computer cvičení 


