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Metodika:
Slide 4: Cvičení u tabule - žáci přetahují na zelenou linku správný tvar slovesa mít a tvoří 
ústně věty se slovesem mít a přivlastňovacími zájmeny - viz pokyny na záložce vpravo

Slide 5: Cvičení u tabule - doplňování slovesa mít a přivlastňovacího zájmene - z nabídky 
dole

Slide 6: Gramatika - používání ukazovacích zájmen "this, that, these, those" a ukaz. 
zájmen

Slide 7: Toolkit - Vortex sort - zájmena (podměty) dávají žáci vlevo (slovesu has) nebo 
vpravo (slovesu have)

Slide 8: Cvičení u tabule - žáci doplňují do vět příslušné ukazovací zájmeno přetáhnutím 
do věty (nekonečný klonovač)

Slide 9: Cvičení ústní - nová slovní zásoba - označení prstů ruky - procvičujeme 
přivlastňovací zájmena a předložky místa (next to, between)

Slide 10: Odkazy
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Using have/has and using possessive adjectives

P
ul
l

P
ul
l Tvořte věty:

př.: I have a book.
My book is red.
I have two cats.
My cats are black.

SUBJECT
FORM

VERB
TO HAVE

POSSESSIVE
FORM

NOUN

I                                            my

you                                         your

she/he/it                               her/his/its

we                                          our 

you                                         your   

they                                       their

have / has

P
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l

P
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l
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Ex.1: COMPLETE the sentences:

1. Sara and I______pens.______pens are gray.

2. Ann _____ a car.____ car is a Ford.

3. Ann and Alex _____ a baby.______baby is 8 
months old.

4. Ken ____ a brother.____ brother is in high school

5. My dad ____ a mustache._____ mustache is dark.

6. Sue and you ______ raincoats.______ raincoats 
are brown

have has our her
theirhis his your
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Using this and that in singular and plural
Singular:

This is my book. (The book is near me.)

That is your book. (The book isn't near me.)

this book

that book

Plural:

These are my books.(The books are near me.)

Those are your books.(The books aren't near  me.)
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Ex. 2: Complete the sentences. Use this/that/these/those:

1. _______ books belong to me. __________ book 
belongs to Kate.

2. ________ coat is black.________ coats are tan.

3. ________ earrings are gold. _________ earrrings are 
silver.

4. _________ sunglasses belong to me. _________ 
sunglasses belong to you.

5. ________ exercise is easy. ____________ exercises 
are hard. THIS THAT THESE

THOSE
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THUMB
INDEX FINGER

MIDDLE FINGER

RING FINGERLITTLE FINGER
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Odkazy:
Tento DUM byl vytvořen ve SMART Notebooku verze 11.0.704.1

Azar B. S., Basic English Grammar, New Jersey: Prentice-Hall, Inc., 1999, 
458s. , ISBN 0-13-368317-6

Obrázky:
Všechny obrázky pochází z galerie Smart Notebooku.
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