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STÁLE SE MI NĚKTEŘÍ NEOZVALI, ANI NEPOSLALI PRÁCI!!! 
 

 

Během tohoto týdne mi opět prosím napiš, jak práci zvládáš. Stačí třeba jen „Zvládám 

v pohodě.“ nebo „Mám problém s …“.  

 

Pokud máš možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne – SB 56/1, 2; WB 44/1 – viz níže  

– zápis – Passive voice – přepiš nebo vlep do sešitu 

– je to opakování z loňského roku 

– SB 57/5 – dej slovesa do trpného rodu v přítomném čase (stačí psát tvary sloves) 

– WB 44/2a – doplň věty; dej slovesa do trpného rodu v přítomném čase 

– WB 44/2b – doplň věty; dej slovesa do trpného rodu v minulém čase 

– SB 57/7a – poslouchej a odpověz na otázky; pusť si Page 57, Exercise 7a na 

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

– SB 57/7b – poslouchej znovu a splň další dva úkoly 

– uč se slovíčka 5AB – ústně i písemně 

(pro pomoc s výslovností použij online slovník – stačí kliknout na reproduktor a uslyšíš 

správnou výslovnost https://slovnik.seznam.cz/preklad/anglicky/?sqId=&thru=&aq= ) 

– opakuj si a procvičuj na webu 

https://elt.oup.com/student/project/level5/?cc=global&selLanguage=en 

– DOBROVOLNÉ – březnové číslo – můžeš si přečíst a třeba i poslechnout z časopisu 

https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-march-2020/ 

 

Pokud si s něčím nebudeš vědět rady nebo něco nebude jasné, kontaktuj mě na mailu 

belaskova@9zszlin.cz nebo přes elektronickou žákovskou knížku. Ráda Ti pomohu. J 

 

Mgr. Lenka Bělašková 



Řešení z minulého týdne 
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Zápis 

 

PASSIVE VOICE 
TRPNÝ ROD 

 
Používáme jej, když je samotný děj důležitější než osoba / věc, která ho způsobuje. 

sloveso být + pravidelné sloveso s koncovkou –ed 
   nepravidelné sloveso ve 3.tvaru 
This T-shirt is made from cotton. 
Oranges are imported into Britain. 
 
Předmět z věty v činném rodě se stává podmětem ve větě v rodě trpném. 
Činný rod PODMĚT PŘÍSUDEK  PŘEDMĚT 

John   cleans   the room. 
 
Trpný rod PODMĚT  PŘÍSUDEK  

The room is cleaned. 
 
Někdy může být uveden i původce děje. V tomto případě používáme předložku by: 
The police catch thieves. 
Thieves are caught by the police. 
 
PASSIVE VOICE – DIFFERENT TENSES 
PRESENT Paper is made from wood. We are taught English at school. 
PAST The church was built 200 years ago. We were invited to the party. 
FUTURE The baby will be born next month. 
PRESENT PERFECT My key has been stolen. The windows have been broken. 
 
 
 


