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     Anotace  

     Materiál (DUM – digitální učební materiál) je určený pro práci                         
na interaktivní tabuli, popřípadě s dataprojektorem.  

     Je součástí tematického okruhu Produktivní řečové dovednosti               
v 8. a 9. ročníku. Byl ověřován v tematickém celku anglického jazyka 
pro 9. ročník -  FIT A ZDRAVÍ – budoucí čas některých modálních 
sloves a jejich opisné tvary. První dva snímky jsou metodickým 
průvodcem při objasňování budoucího času vyjadřující tvary 
modálních sloves CAN  a MUST ve větě kladné, záporné a otázce. 
Další snímek charakterizuje SHOULD a SHOULDN´T – použití. 

     Následující snímky slouží k procvičení opisu budoucího času od 
modálního slovesa CAN, MUST/ HAVE TO,  SHOULD, SHOULDN´T. 

     Materiál vznikl jako rozšiřující učivo k učebnicím:  
Hutchinson Tom: PROJECT: Student’s book 3, 4 Oxford university 
press, 2001.  

     Vytvořeno  8. 1. 2012 

  
                     



CAN 

vyjadřuje možnost (moci)  

nebo schopnost umět 

Přítomný čas Budoucí čas 

CAN nemá tvar pro budoucí čas. 

Možnost nebo schopnost                                      

v budoucnosti se vyjadřuje pomocí 

WIIL BE ABLE TO  

Všechny osoby mají stejný tvar. 
Všechny osoby mají stejný tvar. 

• I can speak English. + 

• He cannot speak 
slowly. 

• She can’t speak 
quickly. 

- 

• Can you ride a horse? ? 

• I will be able to visit London. + 

• He will not be able to 
live on the moon. 

• She won’t be able to go 
to London. 

- 

• Will you be able to 
understand Chinese? ? 



HAVE TO/MUST 

vyjadřuje nutnost MUST nemá tvar pro 

budoucí čas. Nutnost v 

budoucnosti se vyjadřuje 

pomocí WILL HAVE TO.  

!!! MUSTN’T = NESMĚT (vyjadřuje zákaz) 

Přítomný čas Budoucí čas 

Všechny osoby mají stejný tvar. 

• I HAVE TO FEED A CAT. 

• I MUST FEED A CAT. 

 

• HE HAS TO FEED A CAT. 

• HE MUST FEED A CAT. 

+ 

• I DON’T HAVE TO WASH UP. 

• HE DOESN’T HAVE TO WASH UP. 

• WE NEEDN’T WASH UP. 
Nemusíme umývat nádobí. 

- 

• DO YOU HAVE TO EAT FRUIT? 

• DOES SHE HAVE TO EAT FRUIT?  
? 

• I WILL HAVE TO BUY 
SOME MORE FOOD. + 

• HE WILL NOT HAVE                      
TO STAY AT HOME. 

• SHE WON’T HAVE                                                
TO STAY AT HOME. 

- 

• WILL YOU HAVE                        
TO MEET HER? ? 



SHOULD and SHOULDN’T 

Používáme, když chceme někomu poradit. MĚL BYS, MĚLA BY, … 

Všechny osoby mají stejný tvar. 

• SHE SHOULD TAKE 
MORE EXERCISE.  

+ 

• YOU SHOULDN’T 
SMOKE. - 



 WILL BE ABLE TO/ WON‘T BE ABLE TO 

Tom has hurt his hand. What will/won’t he be able to do? 

Complete the sentences: 

 He ________________go to school. 

 He ________________play volleyball. 

 He _________________eat with a spoon. 

He _________________play the piano. 

He _________________wash up. 

He _________________ride a bike. 



WILL/ WON’T HAVE TO 

Complete the sentences – use  WILL HAVE TO or WON’T 

HAVE TO. Choose the expressions from the box. 

 go to the doctor’s  ||     get up early  ||  lose weight  ||  stay at home 

 

save more  ||    do homework  ||  work so hard 

1) Tomorrow is Sunday, so I _____________________ 

2) I haven’t got money. I ______________________ 

3) I’ve got temperature, so I______________________ 

4) I can’t get into my new jeans, so I_________________ 

5) Weather is very bad, so I __________________ 

6) On holiday I ____________________________ 

7) Tomorrow is Monday, so I___________________ 

 

 

 

won’t have to get up early. 

Click for 

the correct 

answers. 

will have to save more. 

will have to go to the doctor’s. 

will have to lose weight. 

will have to stay at home. 

won’t have to work so hard. 

will have to do homework. 



USE SHOULD / SHOULDN’T 

Create some advices to your schoolmate… 

• Měli by to říci učiteli. 

• Neměli by otvírat okna. 

• Tom by neměl chodit pozdě do školy. 

• Měli bychom být opatrní. 

• Měli by psát domácí úkoly. 

• John by neměl spát na lavici. 



Použité zdroje: 

Obrázky ze zdroje nabízených klipartů: http://office.microsoft.com 
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