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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro procvičování modálních 
sloves „muset“ (must), „nemuset“ (needn´t) a „nesmět“ (mustn´t). 
Materiál je použitelný při výuce v 8. ročníku s využitím interaktivní 
tabule. Žáci si nejdříve ujasní význam těchto modálních sloves 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 

• modal verbs = modální (způsobová 
slovesa) 

• jsou odlišná od běžných významových 
sloves 

• jsou to slovesa MUST, CAN, COULD, 
MAY, MIGHT, SHALL, SHOULD, WILL, 
WOULD, ... 

• postupně se s některými seznámíme a 
procvičíme si je 



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 



NEEDN´T 

...it isn´t necessary 

...není to nutné 

You needn´t learn on holidays. 

nemusíš 



Choose the right possibility. 

I´ve got a headache and temperature. I  

 

I                go to the doctor´s. 

must needn´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

I´m going to work in Britain next year.  

 

I               learn English very hard.  

must needn´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

We´ve got a lot of time. 

 

You                drive so fast. 

needn´t must mustn´t 



Choose the right possibility. 

You               speak about that.  

 

I know how it happened. 

needn´t must mustn´t 



Choose the right possibility. 

You                come late. 

 

We won´t wait for you. 

mustn´t must needn´t 



Choose the right possibility. 

You                cook the dinner. 

 

I´ve bought pizza. 

needn´t must mustn´t 



Choose the right possibility. 

I haven´t done my homework. 

 

I               excuse to my teacher. 

must needn´t mustn´t 



Choose the right possibility. 

We                 use rollerblades  

 

on our way to school. 

mustn´t needn´t must 



Choose the right possibility. 

Alec                go to the cinema tonight. 

 

He got a bad mark at school. 

mustn´t needn´t must 



Choose the right possibility. 

You                wash the car. 

 

I´ve done it. 

needn´t mustn´t must 



Použité zdroje: 

• www.office.microsoft.com 
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