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Používání slovesa have ve významu mít v přítomném prostém čase.
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Očekávaný výstup

Žák si osvojí užívání slovesa have ve významu mít. Umí užívat tvary have got a has
got, umí tvořit kladný a záporný tvar i otázku. Reaguje na otázky se slovesem mít,
dokáže odpovídat celou větou i formou krátké odpovědi.

Pomůcky

- žádné -

Cílová skupina

4. ročník

Stupeň a typ vzdělávání

základní vzdělávání – první stupeň – druhé období

Datum

1.4.2012

HAVE GOT / HAS GOT
v přítomném prostém čase.

MÍT
Anglické slovo „have“ se užívá v
různých podobách. Vy se naučíte jej
užívat ve významu „mít“ - tedy, že
vám něco patří, něco je vaše.

HAVE GOT / HAS GOT
• I

have got

a new car.

• You

have got

an interesting book.

• He

blue eyes.

• It

has got
has got
has got

• We

have got

a big family house.

• You

have got

a good idea.

• They

have got

three children.

• She

long wavy hair.
red colour.

Pamatuj si!!!
Pokud mluvíme o jednom muži (chlapci),
jedné ženě (dívce) nebo o jedné věci či
zvířátku, u kterého neznáme pohlaví, musíme
užít sloveso mít ve tvaru – has got.

• He has got a big mouth.
• She has got blue eyes.
• The lion has got
three babies.

HAVE NOT GOT (haven´t got)
HAS NOT GOT (hasn´t got)
• I

haven´t got

green eyes.

• You

haven´t got

grey crayon.

• He

a great-grandpa.

• It

hasn´t got
hasn´t got
hasn´t got

• We

haven´t got

a big school.

• You

haven´t got

red bag.

• They

haven´t got

two bedrooms.

• She

a sister.
big ears.

Pamatuj si!!!
I v záporné větě je třeba dávat pozor na jiný tvar
slovesa mít pokud mluvíme o jednom muži, ženě nebo
věci či zvířátku. Užíváme tvar – has not got (hasn´t

got).

He hasn´t got friends.
She hasn´t got straight hair.
It hasn´t got red colour.

HAVE GOT / HAS GOT
OTÁZKA
• Have
• Have

I

got

• Has
• Has
• Has

he got a lot of friends?
she got short hair?
it
got a lot of friends?

• Have
• Have

we

you got

nice school?

• Have

they got

a pet?

you got

got

some food?
a brother or sister?

a new English teacher?

Sloveso mít má u 3.osoby jednotného čísla
jiný tvar i v otázce.

HAVE GOT – short answer
• Have I got big eyes? Yes, I have.
Have I got long hair? No, I haven´t.

• Have we got a nice school? Yes, we have.
Have we got a big school? No, we haven´t.

• Have they got three children? Yes, they have.
Have they got two dogs? No, they haven´t.

HAS GOT – short answer
• Has he got a football? Yes, he has.
Has he got curly hair? No, he hasn´t.

• Has she got dark eyes? Yes, she has.
Has she got short hair? No, she hasn´t.

• Has gorilla got small ears? Yes, it has.
Has gorilla got a small nose? No, it hasn´t.

HAVE
Anglické sloveso have se užívá i pro jiné účely než je vyjádření
vlastnictví. Užívá se např. ve složeninách:
• have breakfast

snídat

have lunch obědvat
have dinner večeřet
I have breakfast every morning. (Snídám každé ráno.)
Tom has lunch at home. (Tomáš obědvá doma.)
• have a good time

užívat si, bavit se

Jane has a good time with her friends every weekend.
(Jana se baví / užívá si s přáteli každý víkend.
Další možnosti a formy užití slovesa have – mít se budete učit ve vyšších
ročnících.

Describe these children – use verb have got in the right form
– 5 sentences about a boy, 5 sentences about a girl.
Popiš děti – použij správný tvar slovesa mít –
5 vět o chlapci, 5 vět o dívce.

Describe the cat – use the verb „have got“ and these words – hmatové
vousky, drápky, ocas, uši, nohy, tělo, přátelský, chlupatý.
Popiš kočku – použij sloveso mít (ve správném tvaru), použij výše
uvedená slova.
8 sentences, 8 vět.

Answer these questions – short answers:
Odpověz na otázky krátkou odpovědí:
1. Have you got a lot of friends?
2. Has your mum got green eyes?
3. Have you got a pet?
4. Have you got a brother?
5. Has your dad got a big mouth?
6. Have the birds got wings?
7. Has your friend got a blue school bag?
8. Have you got a penfriend?
9. Have you got a computer in your bedroom?
10. Has your English teacher wavy hair?

•
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