
ANGLIČTINA – 7. TŘÍDA  

1.) Učebnice str. 70: 

cv. 1 – přečti si poslední epizodu příběhu Sweet Sue and Smart Alec. Slova či slovní fráze, které 

možná nebudeš znát: 

AWAKE = vzhůru  

FALL ASLEEP = usnout   

Do školního sešitu anglicky odpověz na následující otázky:  

1. Why is Smart Alec at the museum? 

2. Why is Sweet Sue there? 

3. What happens in the end of the story?  

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1-10 a k nim přiřaď věty A-J podle toho, jak se v příběhu udály  

2.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – MUST / MUSTN’T / DON’T HAVE TO  

- všechna tři výše uvedená slovesa jsou slovesa modální = způsobová 

 

MUST = MUSET  

- používáme pro příkazy, když mluvčí někomu uděluje povinnost 

She must clean her bedroom.  

 

DON’T HAVE TO = NEMUSET  

- opak od slova MUST, vyjadřuje, že něco nemusíme  

I don’t have to go to school tomorrow.  

- zde si musíme dát pozor na tvar záporu: 

I, you, we, they → don’t have to (You don’t have to visit Lucy.) 

He, she, it → doesn’t have to (She doesn’t have to play tennis.)  

 

MUSTN’T = NESMĚT  

- používáme pro zákazy, vyjadřuje, že něco nesmíme  

We mustn't cheat during tests.  

 

3.) Pracovní sešit str. 56: 

cv. 1 – prohlédni si značky, které zobrazují, co lidé smí a nesmí. Pod obrázky napiš věty s použitím 

must / mustn’t a frázemi z boxu. První větu si přečti jako příklad, druhou uvádím ještě také jako 

příklad: 2. You mustn’t go in here.  

 

cv. 2 – přečti si věty a doplň do nich must / mustn’t / don’t have to, podle toho, co se 

smí/nesmí/nemusí u nás ve škole 

 

str. 57: 

cv. 5 – prohlédni si obrázek parku. Vymysli osm pravidel o tom, co se smí a nesmí v parku dělat. 

  

KONTROLNÍ OTÁZKY – ODPOVĚZ NA NĚ DO ŠKOLNÍHO SEŠITU: 

1. Jaký je rozdíl mezi MUSTN’T a DON’T HAVE TO? 

2. Kolik zlodějů je v příběhu Sweet Sue and Smart Alec? 

3. Kde se příběh odehrává?  


