
Plán domácí výuky od 25. 5. do 29. 5. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Učebnice str. 54, cv. 1 

There is a girl phoning. 

There are two boys fishing. 

There are two children playing cricket. 

There is a man working on a computer.  

There is a boy buying ice-cream. 

There is a woman selling ice-cream. 

There is a dog catching a ball. 

There si a guard pointing to a notice. 

 

Učebnice str. 54, cv. 3  

1. raining 2. using  3. to have 4. to help 

5. to go  6. watching 7. putting 8. to do 

 

Učebnice str. 54, cv. 4 

1. relaxed 2. frightened  3. interested 4. exciting 

5. surprised 6. disappointed  7. amusing 8. worried 

 

Pracovní sešit str. 42, cv. 1  

2. crown 3. survived 4. armour, shields 5. battles 6. swords 7. helmet 

 

Pracovní sešit str. 43, cv. 4 

2. heard some glass breaking 

3. saw the two boys running away 



4. heard a man shouting 

5. heard the door opening 

6. felt something cold touching my face 

7. heard a dog barking 

8. saw my friend´s dog standing by the bed 

 

Pracovní sešit str. 43, I can... 

cv. 3 

I will have ... 

Can I have ... 

cv. 4 

Could you help me with my homework, please? Would you mind helping me with my homework, 

please? 

Could you speak louder, please? Would you mind speaking louder, please? 

 

2. Uč se slovíčka 5a, 5b a zopakuj si tvary nepravidelných sloves ze seznamu na str. 79 v pracovním 

sešitě 

 

3. Do sešitu English si opiš nebo vytiskni a nalep tento zápis: 

Dnes je zápis delší, ale v tomto školním roce už je takto dlouhý opravdu poslední. Chtěla jsem, ať 

máte všechno, co potřebujete k trpnému rodu pohromadě, zapsané a připravené i na příští školní 

rok. Pokud nemáte tiskárnu, poproste někoho, kdo ji má, aby vám tento zápis vytiskl.  

 

PASSIVE VOICE = TRPNÝ ROD 

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

tvar: sloveso být + pravidelné sloveso s koncovkou –ed 

           nepravidelné sloveso ve 3.tvaru 

The museum is closed today. – Muzeum je dnes zavřeno. 
These T-shirts are made from cotton. – Tato trička jsou vyrobena z bavlny.  



 

Předmět z věty v činném rodě se stává podmětem ve větě v rodě trpném. 

Činný rod PODMĚT PŘÍSUDEK  PŘEDMĚT OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY 

John   cleans   the room every day.  

(John uklízí ten pokoj každý den.) 

  

Trpný rod PODMĚT  PŘÍSUDEK OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY  

The room is cleaned every day. 

  (Ten pokoj se uklízí / je uklízen každý den.) 

 

Někdy může být uveden i původce děje. V tomto případě používáme předložku by: 

The police catch thieves. – Policie chytla zloděje. 

Thieves are caught by the police. – Zloději byli chyceni policií.  

 

PASSIVE VOICE – DIFFERENT TENSES =  TRPNÝ ROD V RŮZNÝCH ČASECH 

PRESENT – PŘÍTOMNÝ ČAS   (IS, AM, ARE + -ED nebo 3.TVAR)  

  Paper is made from wood. Stamps are sold here. 

 Papír se vyrábí ze dřeva.     Známky se prodávají tady. 

 

PAST – MINULÝ ČAS  (WAS, WERE + -ED nebo 3. TVAR)  

The church was built 200 years ago.     We were invited to the party yesterday. 

Ten kostel byl postaven před 200 lety. My jsme byly pozváni včera na večírek. 

 

FUTURE – BUDOUCÍ ČAS  (WILL BE + -ED nebo 3. TVAR) 

The baby will be born next month. 

Dítě se narodí příští měsíc. 

 



PRESENT PERFECT – PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS (HAVE BEEN, HAS BEEN + -ED nebo 3. TVAR) 

 My key has been stolen. The windows have been broken. 

 Můj klíč byl ukraden.  Okna byla rozbita.  

 

 

4. Procvičování trpného rodu: 

a) Do sešitu English napiš věty se slovesem v trpném rodě: 

Přítomný čas: 

English ..................................... (speak) all over the world. 

A kettle ....................................... (use) to boil water. 

Which games ....................................... (play) with a racket? 

Jane ....................................... (pay) very well. 

Nothing ……………………………………… (know) about the crime. 

Minulý čas: 

Babička …………………………………………… (write) by Božena Němcová. 

Charlie …………………………………………… (see) in a shop yesterday. 

This castle …………………………………………… (build) 5 hundred years ago. 

These books …………………………………………. (find) in the classroom yesterday. 

My father ………………………………………………. (send) to London last week. 

 

b) Pracovní sešit 

str. 44, cv. 3 – napiš k obrázkům věty v trpném rodě přítomného času 

str. 45, cv. 6 – převeď věty z činného do trpného rodu. Podívej se na vzor, čím se začíná. 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi  Project 4 – Unit 5 a udělej si 

cvičení v části Vocabulary Exercise 1: The environment 

 

Také můžeš hrát hry v části Games. 

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


 

6. Procvičování pomocí her. Na této webové stránce si můžeš trénovat slovní zásobu a gramatiku. 

https://www.gamestolearnenglish.com 

 

V případě nejasností mě můžete kontaktovat přes školní e-mail – fojtikova@9zszlin.cz nebo přes 

elektronickou žákovskou knížku. Na e-mailu nebo přes EŽK také očekávám vypracované úkoly 

(naskenované nebo přepsané ve Wordu) a klidně i zprávu, jak se vám vede. 

Ať se vám samostudium daří. 

       Mgr. Marcela Fojtíková 
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