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1. Musím nebo nesmím? Škrtněte, co není pravda.  

 

a) Musím / nesmím mít pomůcky. 

b) Musím / nesmím běhat po chodbě. 

c) Nesmím / musím se hlásit.  

d) Nesmíme / musíme se překřikovat.  

e) Rodiče musí / nesmí podepisovat žákovskou knížku.  

f) Nesmím / musím nosit do školy hračky.  

g) Nesmím / musím hrát hry na mobilu při hodině.  

h) Nesmím / musím mít omluvenku od rodičů nebo od doktora, když jsem 

chyběl/a ve škole.  

i) Musím / nesmím mít domácí úkol. 

j) Musím / nesmím zdravit paní učitelku.  

k) Musím / nesmím se omluvit, když nemám domácí úkol. 

l) Musím / nesmím mít na sobě přezůvky.  

m)  Musím / nesmím se prát se spolužáky. 

n) Nesmím / musím křičet. 

o) Musím / nesmím poslouchat paní učitelku.  

p) Musím / nesmím dělat, co řekne paní učitelka. 

 

2. Musím nebo nemusím? 

 

1) Musím mít k svačině jablko.  Ano, musím.  Ne, nemusím. 

2) Musím se přezouvat. Ano, musím.  Ne, nemusím. 

3) Musím mít modré kalhoty. Ano, musím.  Ne, nemusím. 

4) Musím zdravit paní učitelku. Ano, musím.  Ne, nemusím. 

5) Musím psát pravou rukou.  Ano, musím.  Ne, nemusím. 

6) Musím jít o přestávce na záchod. Ano, musím. Ne, nemusím. 

7) Musím mít domácí úkol. Ano, musím. Ne, nemusím. 

8) Musím mít zelený batoh. Ano, musím. Ne, nemusím.  
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3. Roztřiďte aktivity do sloupců. 

a) Co musíš? Co musíte?  

b) Co nesmíš? Co nesmíte? 

c) Co nemusíš, ale můžeš? Co nemusíte, ale můžete? 

 

 

 

mít zelené tričko  mít přezůvky křičet při hodině 

mít k svačině rohlík  běhat po chodbě  chodit do školy 

mít omluvenku, když jsem nebyla ve škole  nosit do školy hračky 

nosit brýle   mít červený penál hrát na mobilu při hodině 

mít ve škole psa  hlásit se  mít domácí úkol 

 

Musím… 

 

 

Nesmím… 

  

Nemusím,  
ale můžu. 

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   


