
AJ 9 – 12. týden 

Práce s textem: 

Přečti si v učebnici na str. 58 text o hotelích. V učebnici je 5 textů a 4 obrázky. Přiřaď jednotlivé texty 

k obrázkům, jeden zůstane nepřiřazený.  

Zapiš: číslo hotelu + písmeno obrázku – vyfoť a pošli 

K textu si poslechni také nahrávku Page 58, excercise 1b zde: 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs  

 

Učebnice str. 59 / cv. 3 – ve cvičení je 10 tvrzení, přiřaď tato tvrzení k jednotlivým hotelům popsaným 

na str. 58 

Zapiš: číslo tvrzení + číslo hotelu – vyfoť a pošli 

 

Učivo – zápis do sešitu – červeně: 

Modální slovesa v trpném rodě 

- zpravidla se používají pouze v přítomném čase, s vyjímkou could (lze použít jako min. čas can) 

- tvoření modální sloveso + be + minulé příčestí 

- pozn.: pro např. minulý čas existuje varianta s použitím minulého infinitivu (have + min. 

příčestí = v passivu tvar have been) – kdybyste to náhodou někde viděli: 

She should have been invited to the party. Ona měla být pozvaná na párty. (Mělo to tak být, 

ale nebylo.) 

It must have been finished yesterday. Muselo to být hotové včera. /nebo/ Určitě to bylo 

hotové včera. 

• toto není učivo, uvádím jen pro zajímavost 

 

CAN 

The hotel can be closed for a long time. 

Ten hotel může být dlouho uzavřen. 

 

MAY – v otázkách jako smět, v kladné a záporné větě (MAY NOT) překládáme jako možná, možná ne 

May it be used for cooking?  

Smí to být použito na vaření? (Smí se to použít na vaření?) 

The beach may be closed. 

Ta pláž je možná uzavřena.  

The beach may not be closed. 

Ta pláž možná není uzavřena. 

https://elt.oup.com/student/project/level5/unit05/audio?cc=cz&selLanguage=cs


MUST 

The bill must be paid soon. 

Ten účet musí být brzy zaplacen. (Ten účet se musí zaplatit brzy.) 

 

MUSTN´T 

The message mustn´t be published. 

Ta zpráva nesmí být zveřejněna. (Ta zpráva se nesmí zveřejnit.) 

 

NEEDN´T 

The building needn´t be demolished. 

Ta budova nemusí být zdemolována. (Ta budova se nemusí zdemolovat.) 

 

COULD 

The house could be rebuilt. 

Ten dům by mohl být přestavěn.   /nebo/   Ten dům mohl být přestavěn. 

(Ten dům by se mohl přestavět.) 

 

SHOULD 

The room should be cleaned as soon as possible. 

Ta místnost by měla být vyčištěna co nejdříve. (Ta místnost by se měla vyčistit co nejdříve.) 

 

* pozn: všimněte si také druhé možnosti překladu do čj    

 

Vymysli podobné věty – modální sloveso v trpném rodě, včetně čj překladu – vyfoť a pošli. 

 

Všechny úkoly prosím odevzdat na email marie.konig@seznam.cz do pátku 29. 5. 2020. 

Děkuji vám za spolupráci a moc zdravím.    

mailto:marie.konig@seznam.cz

