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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 -  ŽIVOT  V MINULOSTI – minulý čas některých 
modálních sloves a jejich opisné tvary – procvičení a rozšíření 
znalostí k danému gramatickému jevu. Materiál lze využít i v osmém 
ročníku v tematickém celku „Problémy“. 

     Materiál je metodickým průvodcem objasňující tvary a použití 
modálního slovesa „CAN“ a jeho tvaru v minulém čase „COULD“ -           
ve větě kladné, záporné a otázce. Je i metodickým průvodcem 
slovesného tvaru „HAVE TO“ v přítomném a minulém čase „HAD TO“, 
jeho opisy a tvary v kladných, záporných větách a otázkách. 
Procvičení je formou nabízených vět k překladu. 

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

     Vytvořeno  31. 12. 2011 

                      



CAN           COULD 
vyjadřuje možnost (moci)  

nebo schopnost umět 

vyjadřuje možnost 

nebo schopnost v minulosti 

• oznamovací věta kladná 

I CAN SWIM. 

•  věta záporná 

I CANNOT SWIM. = I CAN’T SWIM. 

• otázka 

CAN YOU SWIM? 

• oznamovací věta kladná 

I COULD DRIVE A CAR. 

•  věta záporná 

I COULD NOT DRIVE A CAR. =  

I COULDN’T DRIVE A CAR. 

• otázka 

COULD YOU WATCH A FILM? 



Translate these sentences: 

• Umím hrát na kytaru. 

• Jana může jít dnes ven. 

• Můžeš plavat v jezeře? 

• Nemůžeme navštívit přátele. 

• I can play the guitar. 

• Jane can go out today. 

• Can you swim in the lake? 

• We can’t visit our friends. 

• Uměl jsem číst od pěti let. 

• Jana nemohla rozumět francouzsky. 

• Mohl jsi se dívat večer na sci-fi? 

• Uměli používat ovládač. • I could read at the age of five.  

• Jane couldn’t understand French. 

• Could you watch the sci-fi in the evening? 

• They could use a remote control. 

It’s easy, isn’t it? 



HAVE TO/MUST       HAD TO 
vyjadřuje nutnost vyjadřuje nutnost v minulosti 

•oznamovací věta kladná 

I HAVE TO HELP AT HOME. 

I MUST HELP AT HOME. 

•věta záporná 

I DON’T HAVE TO HELP AT HOME. 

HE DOESN’T HAVE TO HELP AT HOME. 

•otázka 

DO YOU HAVE TO HELP AT HOME? 

DOES SHE HAVE TO HELP AT HOME ? 

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

HE HAS TO HELP AT HOME. 

HE MUST HELP AT HOME. 

• oznamovací věta kladná 

I HAD TO PASS THE EXAM. 

•  věta záporná 

I DID NOT HAVE TO CROSS THE ROAD. =  

I DIDN’T HAVE TO CROSS THE ROAD. 

• otázka 

DID YOU HAVE TO GO TO SCHOOL? 

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



Translate these sentences (může být více variant překladu): 

• Nemusíme to dělat. 

• Musím odejít. 

• Musí tvůj pes používat šampón? 

• On nemusí být opatrný. 

• Nesmíš kouřit. 

• We don’t have to do it. 

• I must leave. 

• Does your dog have to use shampoo? 

• He needn’t be careful. 

• You mustn’t smoke. 

• Ona musela vstávat brzy. 

• My jsme nemuseli jít nakupovat. 

• Musela jsi složit zkoušku? 

• Musela jsem hlídat sestru. 

• She had to get up early.  

• We didn’t have to go shopping. 

• Did you have to pass the exam? 

• I had to look after my sister. 

It’s easy, isn’t it? 


