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Have you got a pet ? 

Předmět: Anglický jazyk 

Ročník:   4. ročník 

Tematický okruh: cvičení k  ''Have you got a pet ?'' 

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.                     
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Doplň chybějící písmena: 

 
 
 
 
 
 
b-g-nn--g w--h, b-rd,b-dg-e, f-sh, g--n-a p-g, h-ms--r, 
h-rr-bl-,h-rs-, n--gh--urs, p-rr-t, r-bb-t, sn-k-, sp-d-r, 
b-sk-t, bl--k-t, b-n-, cl-ssr--m, d-sc-i-e, j--p-r, m-u-h,  
pr-s-n-, sch--l, th-s-, cr--k-t b-t. 
  
 
, 
 
  
 
 

Cvičení 1 
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Vyhodnocení: 

 
 
 
 
 
 
beginning with, bird,budgie, fish, guinea pig, hamster, 
horrible,horse, neighbours, parrot, rabbit, snake, spider, 
basket, blanket, bone, classroom, describe, jumper, mouth,  
present, school, these, cricket bat. 
  
 
, 
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Seřaď slova do vět: 

Cvičení 2 

parrot your Has a brother got?  

have horse neighbours got Our a.  

presents nice We've two got.  

got cap a Mickey has blue.  

car got hasn't She green a.  

dog got you Have a ? 
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Mut's present 
cvičení 

they got rabbit a Have?   small  Sam's bag a got.   

jumper my Where's yellow?  
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Vyhodnocení: 

Cvičení 2 

Has your brother got a rabbit?  

Our neighbours have got a horse. 

We've got two nice presents.  

Mickey has got a blue cap.  

She hasn't got a green car. 

Have you got a dog?  
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cvičení 

Have they got a rabbit?   Sam's got a small bag.    

Where's my yellow jumper?  
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Přelož : Cvičení 3 

Má tvůj bratr papouška? 

Máš psa?                       

Naši sousedi mají koně.  

Mají (oni) králíka?  

Kde je můj žlutý svetřík?  

Miki má modrou čepici.                              

Máme dva krásné dárky.                    

Ona nemá zelené auto. 

Sam má malou tašku.  
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Vyhodnocení: 
Cvičení 3 

Má tvůj bratr papouška?     Has your brother got a parrot? 

Máš psa?                             Have you got a dog ? 

Naši sousedi mají koně.        Our neighbours have got a horse. 

Mají (oni) králíka?        Have they got a rabbit? 

Kde je můj žlutý svetřík?    Where's my yellow jumper?  

Miki má modrou čepici.        Mickey has got a blue cap.                      

Máme dva krásné dárky.      We've got two nice presents.               

Ona nemá zelené auto.         She hasn't got a green car. 

Sam má malou tašku.         Sam's got a small bag. 
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