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MUST                     HAVE  TO / HAS TO
X                        have to ( have to)
X                        ( have to

Do that it´s necessary.

MUSTN´T DON´T / DOESN´T  have to

future

past

CAN            CAN´T
COULD       COULDN´T

present

present

past

SHOULD        SHOULDN´T



1.Zítra budu muset vstávat brzy.
2.Sue nemusí chodit do školy pěšky.
3.Moje babička uměla francouzsky, když byla dítě.
4.Neměl bys tam chodit.
5.Nesmíme to udělat.
6.Nemohou přijít pozdě.

1. I will have to get up early tomorrow.
2. Sue doesn´t have to walk to school.
3. My grandma could speak French

when she was a child.
4. You shouldn´t go there.
5. We mustn´t do that.
6. They can´t be late.



1. She´s tired. She …………………………...  to bed.

2. Look. This …………………………….. their new house.

3. He´s ill. He …………………………….… us.

4. It´s secret. You ……………………………… anyone.

5. I ………………………………. it. I can finish it tomorrow.

6. ………...  I ………….. this book? I´m interested in it. 

should go

must be

can´t help

mustn´t tell

can read

don´t have to finish

should go

must be can´t help

mustn´t tell

Can read

don´t have to finish



What ?
must /  mustn´t

have to  /  not have to
can /  can´t

should /  shouldn´t

eat

clean

be

I must a lot of vegetable.
She doesn´t have to that soup.   
They had to their classroom.
Can you here at 3 o´clock?
…….                 

you
he 
she

they




