
Anglický jazyk 

IX. AB 

Plán domácí výuky od  25.5.-29.5. 2020 

Nejprve kontrola úkolů z minulého týdne: 

- učebnice str.56, cv.1:  Jake will have to go back to the supermarket 
because he didn´t realize that there were items written on the other side 
of the list. The items were for tonight´s dinner. He doesn´t feel happy 
about it especially, as he will need to take the bus. He tried to save the 
bus fare by walking the first time. 

- učebnice, str. 57, cv. 2a) -  1 d  2 g  3 h  4 f  5 a  6 c  7 e  8 b 
- cvičení 2b) -  1d; 2e; 3a; 4 c; 5b 
- pracovní sešit, str. 44, cv.1 a) –  2 ´s doing  3 wants  4 looked  5 didn´t 

take  6 save  7 put  8 unpack  9 is needed  10 will be wasted  11 were 
grown 12 was made  13 are flown  14 ´re taken  15 ´s used  16 was used  
17 walked   18 ached   19 haven´t been ticked  20 were written  21 go 
back  22 were needed  23 take 

- cv. 1b)  Passive verbs:  was made,  s´used, will be wasted, is needed,´re 
taken, were grown, are flown, were needed, was used, haven´t been 
ticked, were written 
 
V tomto týdnu si připomeneme učivo z minulého roku – trpný rod. 
Napište (nebo nalepte) si do sešitu následující zápis: 
 
PASSIVE VOICE 
 TRPNÝ ROD 

- používáme, když je samotný děj důležitější než osoba / věc, která ho 
způsobuje. 
Tvorba:  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.    X      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. 
 

- učebnice, str. 57, cvičení 4 – projdi si znovu text na str. 56 a najdi 
příklady trpného rodu v těchto časech, napiš do sešitu: 
např.: the past simple – were grown 
 

- učebnice, str. 57, cvičení 5  - doplňte v přítomném čase trpného rodu 
(jen řešení – do sešitu) 

Mějte se hezky, stále přeji hodně sil při přípravě na přijímací zkoušky. Ať se 
vám  studium daří. 
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