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AJ6A_PL03 / AJ6.A_PL04 / AJ6.A_PL05 
(Gramatika II – otázky a odpovědi HAVE GOT / procvičování HAVE GOT a HAS GOT / 

krátké odpovědi HAVE GOT/ základy WHquestions) 

datum odevzdání: 8. listopadu 2020 

ODESLAT NA E-MAIL: du.mk@seznam.cz 

 

 

ZADÁNÍ ÚKOLŮ: 

Všechny úkoly jdou vyplnit bez tisknutí pracovních listů. 

1. stáhni si PDF soubor do počítače 
2. vyplň v počítači a ulož v počítači 
3. pošli jako PŘÍLOHU EMAILU 

PROSÍM ZKUSTE TO TÍMTO ZPŮSOBEM, VŠE MÁTE JEDNODUŠŠÍ VY, ALE I JÁ. FOTKY 
POSÍLEJTE JEN V PŘÍPADĚ VELKÉ NOUZE.  

DÍKY MOC - MARTIN 

SNAŽÍM SE VÁM TO CO NEJVÍC ZJEDNODUŠIT 

Co za to očekávám?  

 že budete pracovat samostatně a férově 

 lepší je něco nedoplnit než podvádět 

Při podezření, že si práce přeposíláte - stejné chyby atd. VÁM PRÁCI NEUZNÁM! 

 
VÍM, ŽE MÁTE PRÁZDNINY,  

ALE ČASU MÁTE DOST. 

du.mk@seznam.cz 

třída jméno zkratka pracovního listu (celá) 

Doplňující informace k vyplnění předmětu e-mailu: 
 třída (př. 6A,6B….) 
 jméno (příjmení a křestní – př. Novák Josef) 
 zkratka pracovního listu (př. Z9A_PL01 nebo možné víc najednou Z9A_PL01_PL02…) 
 příklad 3A Novák Josef Z3A_PL07 



ZADÁNÍ ÚKOLŮ: 

POUŽÍVÁNÍ SLOVNÍKŮ – knižních, internetových nebo aplikací 

 u všech třech pracovních listů můžeš používat slovník 

 překládej pouze jednotlivá slovíčka 

 nepřekládej celé věty (velmi často se to dá poznat, v takovém případě, buď práci neuznám nebo to 

zohledním při hodnocení) 

GRAMATIKA II 

 prostuduj si a snaž se, co nejvíc zapamatovat 

 do Gramatiky II i Gramatiky I nahlížej při vyplňování pracovních listů, přemýšlej a uč se 

Pracovní list (AJ6A_PL03) 

 procvičování používání slovesa HAVE / HAS GOT (HAVEN’T GOT / HASN’T GOT) 

 doplň do pracovního listu správný tvar slovesa HAVE GOT 

 respektuj zadání (kladných a záporných vět, otázek) 

 přelož do češtiny, nemusí to být zcela správně, hodnotím snahu a osobní tvořivost 

 v češtině zkus větu napsat, tak jak se to přirozeně říká, nepřekládej slovo od slova, např. přeházej 

pořadí slov 

Pracovní list (AJ6A_PL04) 

 doplň krátkou odpověď (YES / NO) s použitím slovíčka HAVE GOT (výklad Gramatika II) 

 u záporných odpovědí (NO) – doplň na druhý řádek informaci, která se k tomu hodí (příklad 

uveden nahoře na pracovním listu) 

Pracovní list (AJ6A_PL05) 

 sestav ze slov v obláčcích 5 smysluplných otázek (str. 2) 

 každý obláček použij jen jednou 

 barvy obláčků ti mohou napovědět, ve všech otázkách jdou barvy po sobě ve stejném pořadí 

 není pouze jedno správné řešení, poskládej tak, jak ti to bude dávat smysl 

 odpověz jednoduše na otázky (příklad nahoře na pracovním listu) 

DLOUHODOBÝ ÚKOL 

DLOUHODOBÝ ÚKOL 

 
  


