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1. Unit 11 – I can do that – vocabulary str. 136 – 137 

2. Modal verb – can 

3. Unit 11 – Textbook, workbook – exercises 

 

1. Unit 11 – I can do that – vocabulary str. 136 – 137 

2. Modal verb – can 

 

Přepsat do sešitu! 

Modální (způsobové) sloveso can – moci, umět 

I,you,he, she, it, we, you they -  can 

Sloveso, které následuje je bez infinitivní částice to. 

I can come tonight. Mohu přijít dnes večer. 

I can be there at 5 o´clock. Mohu tam být v pět. 

He can drive a car. Umí řídit auto. 

They can speak English. Umí mluvit anglicky. 

 

Otázky: 

Can he play football? Umí hrát fotbal? 

Yes, he can. Ano, umí.  

No, he cannot - can´t. Ne, neumí. 

Can you help me? Můžeš mi pomoci? 

 

Zápor: 
They can´t swim. Oni neumí plavat. 

I can´t go with you. Nemohu s tebou jít. 

 

Čas minulý - Could  

I could swim when I was 5. Uměl jsem plavat, když mi bylo 5 let. 

Could you open the window? Mohl byste otevřít okno? 

Yes, I could.  

Zápor: No, I could not = couldn´t 
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Can, could – jako zákaz, nemám svolení. 
V tomto významu má sloveso CAN'T český ekvivalent 'nesmět, nemít 

dovoleno'. 

You can't come with us! - S námi nesmíš. (zakazujeme ti to) 

I can't talk to my parents like that. - Tak s rodiči mluvit nesmím. 

Can I say something? - No, you can't! - Smím něco říct?  Ne, nesmíš! 

He couldn't go there with them. - Nemohl tam s nimi jít. (neměl to 

dovoleno). 

 

 

3. Unit 11 – Textbook, workbook – exercises 

Textbook:  

 str. 80, cv. 1 – spoj obrázky a profese 

 str. 80, cv. 2 – doplň do vět slovíčka z 1. cv. 

 str. 81, cv. 3 – Doplň dialog – využij textu na str. 119, 

T11.4 

 Na základě doplněného cv. 3 odpověz písemně: 

a) What can Oliver do? 

b)  What can´t Oliver do? 

 str. 83, cv. 4 – vyber správnou odpověď 

 

      Workbook:   

 str. 64, cv. 1 – doplň can + slovesa dle obrázků 

 str. 64, cv. 2 – spojte sloupečky 

 str. 65, cv. 3 – sestav otázky a odpovědi dle obrázků – 

Can you…………, Mike?  Yes, I can X No, I can´t. 

 

 


