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1. Kdo mi ještě nevyplnil na Google Classroom kvíz na předpřítomný čas – 

otázka, prosím, ještě doplňte. Abychom se vyhnuli nepříjemnostem 

v závěrečné klasifikaci. 

 

2. Napište  a naučte se slovíčka 7.lekce část A a B. (pracovní sešit strany 

87-88/ A School Rules a B Kids.  

 

3. Malý test na tato slovíčka pak bude i na GC od pátku 5.6. 

 

4. Přečtěte si text o školních pravidlech na straně 66 (k tomuto textu není 

poslech). Phil vám popovídá o školních pravidlech, které musí 

dodržovat.  

 

5. Lekce 7A představuje novou gramatiku – modální (způsobové) sloveso 

MUSET – must /čti mast/ , a nesmět – MUSTN´T /čti masnt/. Vy už ale 

jedno modální sloveso znáte. Je to sloveso CAN – umět, moci. U něj 

víte, že za ním následuje sloveso v základním tvaru (infinitivu) bez 

částice to. V žádném případě ani ve třetí osobě jednotného čísla za CAN 

nebude sloveso s nějakou koncovkou (-s,-ing,-ed).  

 

Např. I can swim. I can ride the bike. I can come at six. I can count to 

ten.  

 

Do sešitu zapište nadpis:  

SLOVESO muset  x nemuset = must x mustn´t 
 

A přepište si fialovou tabulku ze strany 67 v učebnici. Je 

nutné doplnit sloveso, které následuje za slovesem MUST. Vyberte 

z nabídky, která je nad tabulkou. (bude to základní tvar bez jakékoliv 

koncovky!) 

 

6. Následně vyplňte cvičení na Google Classroom (inspirováno cvičením 1, 

strana 50 v pracovním sešitě. To bude na GC od pátku 5.6. s názvem 

MUST, MUSTN´T.  
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7. Další modální sloveso je sloveso SHOULD /čti šud/. Gramaticky funguje 

stejně, jako CAN nebo MUST. Zápor se tvoří přidáním záporky NOT – 

vznikne SHOULDN´T. Používáme ho, když chceme někomu poradit, co 

by měl nebo neměl dělat.  

 

Např. Bolí mě v krku. I have a sore throat.  

Rada: Měl bys jít k doktorovi. You should see the doctor.  

Nebo:  I´m really tired.  

Rada: You shouldn´t play PC games till midnight.  

 

8. Ze strany 81 v pracovním sešitě si zapište do sešitu 

s nadpisem: MODÁLNÍ SLOVESO SHOULD, z části 7.3. 

povídání pod tabulkou. Tvar modálních sloves se nemění v žádné 

osobě.  

Text začíná: Slovesný tvar should + významové sloveso….. 

 

9. Pak si přečtěte a poslechněte (poslech bude na GC) další pokračování 

příběhu s Kelly na straně 68 v učebnici. Zde v praxi uvidíte použití 

slovesa SHOULD.  


