Zájmena-přivlastňovací
Anglický jazyk, 5.ročník
I.stupeň ZŠ
Pokyny pro žáka:
Žák v jednotlivých cvičeních doplňuje zájmena přivlastňovací a osobní, aby si uvědomil,
jakému osobnímu zájmenu odpovídá zájmeno přivlastňovací, dále překládá spojení zájmena a
pods. jména.
Příprava:
Žáci si zapíší do sešitu zájmena osobní a k nim náležející zájmena přivlastňovací.
Neopomeneme zdůraznit výslovnost zájem, důraz klademe na výslovnost zájmen ty, vy a k
nim tvoje a vaše. Vysvětlit, co jsou zájmena, k čemu se užívají a seznámit s druhy zájmen.
Pomůcky: Žáci s poruchami učení mohou používat tabulky s přehledy zájmen, sešit aj.
Doba realizace: 30 minut
Co se osvědčilo:
Před použitím pracovního listu je dobré se žáky zopakovat ústně zájmena osobní a
přivlastňovací, dbát na výslovnost hlavně u zájmen tvůj a váš, kde žáci dělají často chyby.
Očekávané výstupy:
Žáci si osvojí a procvičí přivlastňovací zájmena, uvědomí si, co jsou zájmena, naučí se
k zájmenu osobnímu přiřadit přivlastňovací zájmeno.
Mezipředmětový vztah:
Český jazyk, žák si musí uvědomit v souvislosti s češtinou, co jsou zájmena a jaké
rozlišujeme druhy zájmen.
Zohlednění žáků se SVP:
U žáků s poruchami učení mohou být použity přehledy gramatiky.
Autor: Mgr. Hana Eklová
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1. Doplň do tabulky zájmena osobní a přivlastňovací:

I

SHE

HE

YOU

YOUR

ITS

THEY

OUR

2. Doplň do vět přivlastňovací zájmena:
a) This is

……………….

book. (SHE)

b) It isn´t

……………….

house. (WE)

c) I like

……………….

bike. ( I )

d) It is

……………….

ball.

( THEY )

e) I don´t like …………….

car.

( HE )

f) It is

apple. ( YOUR )

. ………………

3. Přelož:
Naše děti

…………………………………………….

Tvůj otec

…………………………………………….

Moje taška

…………………………………………….

Její panenka …………………………………………….
Náš míč

…………………………………………….

Jejich loď

…………………………………………….

Váš dort

…………………………………………….

Jeho pravítko ……………………………………………
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4. Přiraď,co k sobě patří:

OUR

JEHO

YOU

YOUR

ON

JÁ
NÁŠ
HE

ONI

JEJÍ

HER

JEJICH
TY

ONA

HIS
THEIR
THEY
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