
Práce pro 3.A od 14.4. – 22.4. Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

Nyní hurá zpět do práce: zopakujeme sloveso být a mít  a množné 

číslo podstatných jmen. Na první stránce jsou přehledy gramatiky. 

Na druhé straně jsou věty k překladu a procvičení.  

 

Přehled slovesa být:  

Osoba j.č. 
česky/anglicky 

Tvar slovesa být 
česky/anglicky 

Osoba mn.č. 
česky/anglicky 

Tvar slovesa být 
česky/anglicky 

Já           I  Jsem / am My        we Jsme/are 

Ty    you  Jsi/are Vy    you  Jste/are 

On, ona, ono 
He, she, it 

Je/is Oni    they Jsou/are 

 

 

Přehled slovesa mít:  

Osoba j.č. 
česky/anglicky 

Tvar slovesa mít 
česky/anglicky 

Osoba mn.č. 
česky/anglicky 

Tvar slovesa mít 
česky/anglicky 

Já            I Mám /Have got My      we Máme / have got 

Ty         you Máš / have got Vy     you Máte / have got 

On, ona, ono 
He, she, it 

Má/ has got Oni     they Mají/ have got 

 

 

Množné číslo pravidelných podstatných jmen:  

- Se v angličtině tvoří přidáním koncovky – s 

Příklady:  

A dog (pes)    dogs (psi)  věta: He has got two dogs.  

A book (kniha)  books (knihy) věta: We have got blue books.  

A pencil (tužka)  pencils (tužky) věta: I have got five pencils.  

 



Práce pro 3.A od 14.4. – 22.4. Anglický jazyk Kateřina Trnková 
 

Věty k překladu.  

(Pokud máte možnost, prosím vyplnit, vyfotit, naskenovat, napsat do Wordu 

a poslat na mou adresu. Úkol není povinný. Odevzdané práce zkontroluji, 

ohodnotím.Děkuji.) 

 

Přelož věty se slovesem být:  

1. Pouzdra jsou zelená.   ______________________________ 

2. Pes je velký.    ______________________________ 

3. Já jsem kluk.    ______________________________ 

4. My jsme šťastní.    ______________________________ 

5. Já jsem holka.    ______________________________ 

6. Ona je nazlobená.    ______________________________ 

7. On je hladový.    ______________________________ 

8. Oni jsou smutní.    ______________________________

Přelož věty se slovesem mít:  

1. Mám dvě červená pouzdra. 

 ____________________________ 

2. Ona má tři modrá pera.  

 ____________________________ 

3. My máme dva psy.  

 ____________________________ 

4. Oni mají zelená pravítka.   

___________________________ 

5. Já mám deset knih. 

 ____________________________ 

6. On má velké uši.   

 ____________________________ 

7. Ona má modré oči.  

 ____________________________ 

8. To má dvě okna.   

 ____________________________ 


