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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro procvičování modálních 
sloves. Materiál je použitelný při výuce v 8. ročníku s využitím 
interaktivní tabule. Žáci si procvičují probraná modální slovesa a v 
jednoduchých větách rozhodují o použití správného výrazu. Cvičení 
jsou interaktivní a žáci se ihned po své volbě dovídají, zda je jejich 
řešení správné nebo špatné. 

• DUM vznikl jako doplňující materiál k učebnici: HUTCHINSON, Tom. 
Project: Student´s Book 3. Oxford: Oxford University Press, 2002. 
ISBN 0 19 436532 8.  

• DUM rozvíjí produktivní řečové dovednosti v rámci tematických 
okruhů vyučovacího předmětu JAZYK ANGLICKÝ v ŠVP ZŠ 
Slušovice. 



MODAL VERBS 

• MUST 

• MUSTN´T 

• NEEDN´T 

• SHOULD 

• SHOULDN´T 

• HAVE TO  

• DON´T HAVE TO  

• CAN 

• CAN´T 

We´re going to practice MODAL VERBS 

 



MUST 

...it´s necessary 

...je to nutné 

You must go to school every day. 

musíš 



MUSTN´T 

...don´t do it 

...nedělej to 

You mustn´t smoke. 

nesmíš 



DON´T HAVE TO = NEEDN´T 

...it isn´t necessary 

...není to nutné 

You don´t have to  learn on holidays. 

nemusíš 



SHOULD 

...it´s good to do this 

...je dobré to udělat 

You should eat fruit and vegetables. 

měl bys 



SHOULDN´T 

...it´s not good to do this 

...není dobré to udělat 

You shouldn´t drink so much cola. 

neměl bys 



HAVE TO = MUST 

...it´s necessary 

...je to nutné 

You have to go to school every day. 

musíš 



CAN 

...do it if you want to 

...udělej to chceš-li 

You can ride your bike today. 

můžeš 



CAN´T 

...I don´t want you to do it 

...nechci, abys to dělal 

You can´t sit at the computer all the day. 

nemůžeš 



Choose the right possibility. 

My grandma is in the hospital.  

 

I                visit her on Sunday. 

should can´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

Your parents are worried about you. 

 

You                go home. 

should needn´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

Your school marks are great. 

 

You               go out every day. 

can shouldn´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

Our teacher gave us a difficult homework 

 

and we                   do it for tomorrow. 

 

I´m afraid I               make it. 

 

can´t shouldn´t mustn´t have to 



Choose the right possibility. 

Electricity is very dangerous. 

 

You                touch the socket.               

mustn´t needn´t can 



Choose the right possibility. 

You                       go shopping. 

 

I´ve bought everything we need.               

don´t have to mustn´t can´t 



Choose the right possibility. 

Greg is 170 cm tall, but he weights 98 kg. 

 

I think he                 eat so much fat meat.               

shouldn´t needn´t can 



Choose the right possibility. 

We                   get up at 4:30.  

 

Our train leaves at 5:00.               

have to mustn´t can 



Choose the right possibility. 

You                 worry. 

 

I´ll be home till 8 o´clock.               

needn´t have to can´t 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 
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