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Úkolem tohoto týdne je správné použití tvarů slovesa „být“ a „mít“ při popisu osob. Máte už 

dostatečnou slovní zásobu, abyste uměli dobře popsat postavu i obličej. Aby to bylo pro vás 

zajímavější, budete kreslit na zvláštní papír podle poslechu Frank N. Stein´s family. Tak 

s chutí do toho.    

 

 

1. Napiš si do sešitu English nadpis a následující pravidla. 

DESCRIBING PEOPLE – POPIS LIDÍ 

Tvary slovesa „být“ používáme, pokud následuje přídavné jméno (tall, short, fat, slim, bald, 

strange…). Před přídavné jméno se může dát příslovce very – velmi nebo quite – docela. 

Příklad: I´m quite fat. He isn´t very tall. They are slim. 

Tvary slovesa „mít“ používáme, pokud popisujeme část těla vyjádřenou podstatným jménem 

(eyes, hair, glasses, a beard, a moustache,…). 

Příklad: I´ve got long dark hair. He´s got a beard. She hasn´t got glasses. 

 

Podívej se na zelenou tabulku v učebnici 65/3 a říkej si další věty, které můžou vzniknout. 

Užití slovesa „být“ a „mít“ si procvič v následujícím cvičení v pracovním sešitě. 

2. P. S. 53/4 – Doplň sám, teprve pak zkontroluj. Tak nejlépe poznáš, jestli jsi učivo zvládl.   

                          Doplň celé tvary am, is, are, have got nebo has got, jak je napsané v zadání.                                          

3. P. S. 53/5 – Přečti si pozorně popis lidí v parku, přelož a najdi lidi napsané pod obrázkem. 

4. P. S. 53/6 – Zde si procvičíš i záporné tvary sloves. Opět zkus sám, potom zkontroluj. 

5. uč 65/5 – Poslech si pouštěj, zastavuj a vracej podle potřeby. Na bílý velký papír nakresli 

3 členy Frank N. Steinovy rodiny. Napiš si jejich jména: Thing, Drusilla, Hulk. 

https://www.youtube.com/watch?v=8CEWZIjHs_4 

 

6. Poslední úkol je povinný, ale každý si může vybrat, jak ho udělá. 

první možnost: P. S. 52/3 – Připiš aspoň 3 věty ke každému obrázku. 

druhá možnost: P. S. 53/7 – podle zadání 

třetí možnost: Na zvláštní papír nakresli nebo nalep nějakou populární osobu (zpěváka, 

herce, sportovce) a podrobně popiš jeho postavu, vlasy, obličej. 
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2. P. S. 53/4          2   have got                                            6   are              have got  

                                3   am             have got                         7   is  

                                4   has got                                               8   has got        has got 

                                5   are 

3. P. S. 53/5 

a  Mr Berry  1            b  Mrs Berry  10             c  Jerry  2              d   Rose  11              e  Mary  3  

 

4. P. S. 53/6 

2   He hasn´t got a beard. 

     He has got a moustache. / He´s got a moustache. 

3   He isn´t slim.(thin) 

     He´s quite fat. 

4   Jim and Tina haven´t got fair hair. 

     They have got dark hair. / They´ve got dark hair. 

 

5. Už se těším na obrázky Frank N. Steinovy rodiny.                 

 

A na závěr tentokrát neposílám odkaz na písničku. Je to video, které určitě zhlédněte celé a 

nejenom jednou. Pomůže vám to při popisování osob. Je tam i mnoho slovíček navíc, které 

určitě pochopíte. Začíná to pátráním po kriminálníkovi, kterého zahlédl Mr Farr a má ho 

popsat policistovi. Potom následuje výklad. Mluvené slovo je provázeno textem. Doporučuji. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZxghO-CQlfA 

 

Přeji hezký červen!        


