Opakuji - moje mailová adresa je poradce@zshostivar.cz. Na tuto adresu je třeba poslat zadané
úkoly. Zároveň je tuto adresu možné využít ke konzultacím, pokud by vám něco nebylo jasné,
potřebovali byste něco dovysvětlit nebo se na cokoli zeptat.

Práce na týden 8.6. – 12.6.:
POZOR!

Co mi nepošlete do úterý 9.6., na to nebudu brát ohled při klasifikaci.
poslední důležité téma z mluvnice je vazba have to + infinitiv (opisný tvar pro sloveso must)
učebnice str. 72/2 – přečtěte si text, slovíčka jsou v PS na str. 85. V textu si povšimněte slovesné
vazby „have to”
učebnice str. 73/5 – mluvnice. Doplňte vynechávky ve větách podle textu na předchozí straně.
Mluvnice: ( podrobně pracovní sešit str. 78 a 79)
Zatímco sloveso must vyjadřuje spíše osobní pohled (názor) – the film is great. You must see it. (což
rozhodně neznamená, že máš povinnost jít do kina) nebo I must learn, we are going to write a test. (v
tomto případě učení není povinnost, ale spíše nutnost), tvar have to se používá tehdy, kdy jde o
povinnost, případně mi to někdo nařídí
I can´t go out, I have to stay at home. (rodiče mi to nařídili), ve třetí osobě č. jed. he has to stay…
We have to wear face masks in the public transport vehicles. (v prostředcích MHD musíme nosit
roušky – tady jde o nařízení ministerstva, tedy povinnost)
Zápor tvoříme jako u jakéhokoli jiného obecného slovesa pomocí don´t, případně doesn´t: I don´t
have to stay at home. She doesn´t have to wash the dishes. We don´t have to wear uniforms at
school.
Otázku utvoříme pomocí do, případně does – viz strana 79 v PS
Další práce:
pracovní sešit str. 57/3 – doplňte do vynechávek příd. jméno nebo příslovce
pracovní sešit str. 57/5 – zakroužkuj správné slovo
pracovní sešit str. 59/4 – podle tabulky doplň, co museli Howard a Meg udělat o víkendu, použij
vazbu have to/has to nebo don´t have to/doesn´t have to

J. Průcha

