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1. Cvičení na must a mustn´t na Google Classroom zatím vypadá 

dobře. Zkuste ještě vyplnit, pokud by nešlo, napište do pátku. 

Zkusím zadat znovu těm, kterým soubor nejde otevřít.  

 

2. Napište a naučte se slovíčka lekce 7C Problem page (pracovní 

sešit strana 88) 

 

 

3. Přečtěte dopis (růžový rámeček) na straně 70 v učebnici a 

zkuste odpovědět na otázky ve cvičení 2 – vybíráte z možností. 

V prvním případě zjistíte, jaký má problém dívka, která píše 

dopis do časopisu, a v druhém zjistíte, jakou radu jí dává 

konzultant časopisu. Odpovědi mi neposíláte. 

 

4. Máme zde prezentovanou další gramatiku: sloveso muset, 

nemuset, nesmět, moci – v daném pořadí – must, mustn´t 

(známe z předchozí lekce), don´t have to a can.  

 

Nové je jen don´t have to a zní v kladném tvaru have to = je to 

opisný tvar slovesa must – muset. V záporu neznamená nesmět, 

ale nemuset.  

 

5. Z pracovního sešitu si zapište ze strany 82 (část 7.6.) zápis – 

vše, co tam je.  

6. Pokud by někdo potřeboval zopakovat sloveso can, najdete jej 

také na straně 82, ale předpokládám, že to znáte dobře.  

 

7. V pracovním sešitě si přečtete pozorně povídání George na 

straně 54 a do Google Classroom mi doplníte: has to/doesn´t 

have to podle pravdy. Tedy co George musí a co nemusí.  
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Také tam najdete od zítřka (středy) cvičení 2 ze strany 

55(pracovní sešit), kde budete doplňovat slovesa z nabídky 

(muset, nesmět, nemuset, moci). 

 

8. Osmou lekci zahájíme opět slovíčky 8A What have you done? – 

zápis a naučit se, na GC bude krátký kvíz od čtvrtku.  

 

9. Poslech k lekci vám pošlu se zadáním na Google Classroom. 

Necháte si přečíst článek z učebnice strana 74 a z pracovního 

sešitu si zapíšete jen poučku, jak se čtou a jak píší vyšší 

čísla (strana 82 -83, část 8.1 Large numbers).  

 

10. To je zatím vše.  S některými se těším na setkání ve 

čtvrtek 11.6.  

 

 


