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Anotace: 

• Digitální učební materiál (DUM) určený pro procvičování modálních 
sloves „should, shouldn´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 



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 



Choose the right possibility. 

I feel ill. I                 ride my bike. 

shouldn´t should 



Choose the right possibility. 

Look at Mary. She doesn´t know how to do her homework. 

 

You                 help her. 

should shouldn´t 



Choose the right possibility. 

You                 go to the hairdresser´s. 

 

Your hair is too long. 

should shouldn´t 



Choose the right possibility. 

You                  wear this green jumper.  

 

It doesn´t suit you. 

shouldn´t 

should 



Choose the right possibility. 

My dad                     quit smoking. His  

 

heart is ill. 
should shouldn´t 



Choose the right possibility. 

This is a difficult grammar.  

 

You                  pay attention. 

should shouldn´t 



Choose the right possibility. 

You                     spend so much  

 

money in the vending machine. 

shouldn´t should 
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