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Unit 5 

Slovní zásoba 

picture – obrázek, children – děti (mn. č.), eye - /ai/ - oko, hair /hé/ - vlasy, that – tamten, tamta, 

tamto, know /nou/– vědět, znát, ear /í/- ucho, glasses /glásiz/ - brýle (mn. č.), long – dlouhý, curly 

/káli/ - kudrnatý, straight /streit/ - rovný, fair /fé/ - světlý (o vlasech), foot – chodidlo, neck /nek/- krk, 

thumb –palec na ruce, finger – prst na ruce, hand – ruka, toe /tou/ - prst na noze,  moustache 

/mustáš/ - knír, who am I? – kdo jsem (já)?, put – položit, dát, bend down – ohnout se dolů 

(předklonit se), hold – držet, stand - stát 

Gramatika 

Sloveso have got – časování 

I´ve got (I have got)   = já mám 
you´ve got (you have got) = ty máš 
he´s got (he has got)  = on má 
she´s got (she has got)   = ona má 
it´s got (it has got)  = ono (to) má 
 
we´ve got (we have got) = my máme 
you´ve (you have got)  = vy máte 
they´ve got (they have got) = oni mají) 
 

I haven´t got (have got)  = já nemám 
you haven´t (have not) got = ty nemáš 
he hasn´t (has not) got   = on nemá 
she hasn´t (has not) got   = ona nemá 
it hasn´t (has not) got    = ono nemá 

(we haven´t (have not) got = my nemáme 
you haven´t (have not) got  = vy nemáte 
they haven´t (have not) got = oni nemají) 

 

Požadavky 

Užití slovesa have got a haven´t got v jednoduchých větách, hlavně v jednotném čísle). 

Užití slovní zásoby v tématickém okruhu lidské tělo. 

Básnička 

The body rap 

 You ´ve got two hands   Máš dvě ruce! 
 Clap your hands!   Zatleskej rukama 
 You ´ve got two arms   Máš dvě paže 
 Wave your arms!   Zamávej pažemi! 
 You ´ve got two legs   Máš dvě nohy 
 Kick your legs!    Kopni nohama! 
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 You ´ve got two feet   Máš dvě chodidla 
 Stamp your feet!   Zadupej chodidly! 
 You ´ve got one head   Máš jednu hlavu 
 Shake your head!   Zatřes hlavou! 
 Now  shake all over   Teď se zatřes celý 
 Do the superstars shake!  Tak jako se natřásají superstars! 

Procvičování 

Přelož: Já mám rovné dlouhé vlasy. Já nemám světlé kudrnaté vlasy. Ty máš malé uši a velké oči. Ona 

má červené brýle. Tatínek má hnědé oči, malou bradu a knír, (on) nemá brýle. Stůl je zelený a má 

(ono) 4 nohy. Můj křeček má 4 nohy, 2 oči, 2 uši a malou pusu. Ryba nemá nohy. 


