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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 máš̌ možnost, kopie vytiskni. Pokud ne, piš̌ do sešitu.  

SB = učebnice, WB = pracovní sešit 

 

– zkontroluj si řešení z minulého týdne – SB 54/1, 54/3-4 – viz níže  

– zopakuj si celou lekci 4 

– vypracuj testík – Unit 4 

– zadání viz níže 

– NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak si vedeš ;-)  

– piš bez sešitu, učebnice, či jiné nápovědy 

– řešení naskenuj nebo vyfoť a pošli mi ho na e-mail 

belaskova@9zszlin.cz  

– zápis – Passive voice – viz níže 

– WB 44/3 – co se děje na těchto místech?; napiš věty v trpném rodě; použij slova z 

rámečku 

– WB 45/4 – doplň text slovesy z rámečku v trpném rodě 

– WB 45/5 – spoj slova z textu (1-6) s definicemi (a-f) 

– pokud jsi ještě nevyplnil, udělej test ze slovíček 4CD bez jakékoli pomoci – najdeš ho na 

https://forms.gle/6sN2PsNULR4JGvJV6 – NEBUDE známkovaný – chci vědět, jak 

na tom jsi se slovíčky, a je to zpětná vazba i pro Tebe, jak se Ti daří slovíčka učit J 

– 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/level4/?cc=global&selLanguage=en 

– můžeš si opakovat na https://www.umimeanglicky.cz/ nebo na 

https://www.gamestolearnenglish.com/ 



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

https://www.bridge-online.cz/casopis-gate/gate-may-june-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 

SB 54/1 

 
 

SB 54/3 

 
 

SB 54/4 

 



Test - Unit 4 
 

1 Choose the correct alternatives. (Vyber správný tvar.) 

 I don’t mind to get up / getting up early. 

1 My brother hopes to play / playing in a rock band one day. 

2 We really want to see / seeing that film. 

3 I can’t imagine to be / being a doctor. 

4 I often forget to read / reading my emails. 

5 The knight promised to throw / throwing away the sword. 

6 They didn’t finish to eat / eating until two o’clock. 

7 The band stopped to play / playing at midnight and everyone went home. 

 

2 Complete the stories. Use the phrases in the boxes. (Doplň příběh. Použij slova 

z rámečků. Nezapomeň je dát do správného tvaru.) 

notice / two boys / kick / a ball 

hear / some glass / break 

see / the two boys / run away 

hear / a man / shout 

 Yesterday while I was walking along a street, I 0 noticed two boys kicking a ball . As I was 

walking round the corner, I 1 _________________________________. I looked round 

and I 2 ________________________________. Then I 3 ________________________ 

________. 

hear / the door / open 

feel / something cold / touch / my face 

hear / a dog / bark 

see / my friend´s dog / stand / by the bed 

Last weekend, I slept at my friend´s house. In the middle of the night 

I 4 ________________________________. A few seconds later, 5 __________________ 

______________. I didn´t know what it was. Then I 6 ____________________________. 

I opened my eyes and I 7 ________________________________. 

 

 

 



3 Complete the sentences with the correct adjective in the box. (Doplň věty správným 

přídavným jménem z rámečku.) 

amazing bored relaxing tired 

frightened annoyed tiring excited 

 

0 They were in the art gallery and Bob was        bored      . He wasn’t interested in 

art. 

1 Tom was very ___________________ after working so hard. 

2 Lying in the sun doing nothing is very ___________________. 

3 I’ve just seen the most ___________________ magic trick. I don’t know how the 

magician did it. 

4 Cycling up a steep hill is very ___________________. 

5 The teacher was ___________________ because the whole class was late for the 

lesson. 

6 We are going to see our favourite singer tomorrow, so we are very 

___________________. 

7 Mary is afraid of snakes. When she saw them at the zoo she was so 

________________. 

 

4 Complete the dialogue. 

Waiter Are you ready to order, madam? 

Customer Yes, please. 

Waiter What (1) ____________________ you? 

Customer (2) ____________________ I have a chicken salad, please? 

Waiter Do you want  

(3) ____________________ with your salad? 

Customer I’ll (4) ____________________ some chips. 

Waiter Would you like anything  

(5) ____________________? 

Customer (6) ____________________ a glass of apple juice, please. 

Waiter So, that’s a chicken salad with chips and an apple juice. 

Customer Yes. Thank you. And would  

(7) ____________________ bringing me a coffee, please? 

Waiter Certainly. 



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. (Toto tričko je vyrobeno z bavlny.) 
Oranges are imported into Britain. (Pomeranče se do Británie dovážejí.) 
 
 
Předmět z věty v činném rodě se stává podmětem ve větě v rodě trpném. 
Činný rod PODMĚT PŘÍSUDEK  PŘEDMĚT ZBYTEK VĚTY 

John   cleans   the room every day. 
 
Trpný rod PODMĚT  PŘÍSUDEK ZBYTEK VĚTY 

The room is cleaned every day. 
 
 
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.) 
 
DIFFERENT TENSES (RŮZNÉ ČASY) 
PRESENT (am/is/are    +    -ed/3. tvar) 
 Paper is made from wood. (Papír se vyrábí ze dřeva.) 
 Stamps are sold here. (Známky se prodávají tady.)  
 
PAST (was/were    +    -ed/3. tvar) 
 The church was built 200 years ago. (Kostel byl postaven před 200 lety.) 
 We were invited to the party. (Byli jsme pozváni na večírek.) 
 
FUTURE (will be    +    -ed/3.tvar) 
 The baby will be born next month. (Dítě se narodí příští měsíc.) 
 
PRESENT PERFECT (have been/has been     +     -ed/3.tvar) 
 My key has been stolen. (Můj klíč byl ukraden.) 
 The windows have been broken. (Okna byla rozbita.) 
 
 
 


