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1. část: 

Žáci rozstříhají oba výkresy na 12 kartiček. První barvou napíší na jednotlivé kartičky osobní 
zájmena I, you, slovesa have got, am, are. Druhou barvou píší na zbývající kartičky osobní 
zájmena he, she, is, slovesa has got, is. Na karty se slovesy napíší na druhou stranu stažené 
tvary: ´m, ´re, ´s, ´ve got, ´s got. Jedna karta zbývá pro záporku not/n´t na druhé straně karty. 
Poslední kartička je pro zapisování hvězdiček za správně splněný úkol. 

2. část:  

Žáci si rozloží na lavici do horní řady karty se zájmeny, do řady pod první slovesné tvary to 
be a do třetí řady slovesné tvary have got. Kartičku se záporkou umístí mimo tyto řady. Učitel 
řekne začátek jednoduché oznamovací věty, např. She has got… Žáci před sebe na lavici 
vyskládají správné karty a vymyslí dokončení věty. Žáci postupně čtou své věty a při čtení 



ťukají na kartičky na lavici při vyslovení domyšlených slov. Za správně splněný úkol si 
nakreslí hvězdičku. Následuje věta tázací, žáci musí přeskupit kartičky a doplnit větu jinými 
vhodnými slovy. Žáci vrací karty do řady a učitel zadává větu s jinou slovesnou osobou, popř. 
s jiným slovesem. Po větě oznamovací následuje zápor. 

3. část: 

Učitel vyslovuje dvojici osobní zájmeno + sloveso česky, postup hry se opakuje.  

 


