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Test

1. Fill in MUST, HAVE TO, MUSTN´T,DON´T HAVE TO

Jane…………………………………………go to school when it´s holiday.

Children……………………………………drink alcohol.

My mum……………………………………get up early in the morning at weekdays.

I………………………………………………get ready, we are going bowling now.

My grandma………………………………………work, she is retired.

We ……………………………………………………learn today, it is a test tomorrow.

You…………………………………………………..use your mobile phone during the lesson.

2. Translate these sentences into Czech

Musím si pospíšit, koncert začíná v osm.

Nesmíš kouřit, tady je to zakázané.

Mám štěstí, nemusím dnes do školy.

Musíme dělat domácí úkoly.

Nesmím se smát.

Maminka musí vařit každý den.

Já nemusím.



Musím jít k lékaři.

Test-řešení

1. Fill in MUST, HAVE TO, MUSTN´T,DON´T HAVE TO

Jane…doesn´t have to…go to school when it´s holiday.

Children………mustn´t…drink alcohol.

My mum……has to…get up early in the morning at weekdays.

I……must…get ready, we are going bowling now.

My grandma…doesn´t have to…work, she is retired.

We …have to…learn today, it is a test tomorrow.

You…mustn´t….use your mobile phone during the lesson.

2. Translate these sentences into Czech

Musím si pospíšit, koncert začíná v osm.

I must hurry, the concert is at eight.

Nesmíš kouřit, tady je to zakázané.

You mustn´t smoke, it´s forbidden here.

Mám štěstí, nemusím dnes do školy.

I am lucky, I don´t have to go to school today.

Musíme dělat domácí úkoly.

We have to do our homework.

Nesmím se smát.

I mustn´t laugh.

Maminka musí vařit každý den.

My mum has to cook every day.

Já nemusím.

I don´t have to.



Musím jít k lékaři.

I must see the doctor.




