
Plán domácí výuky od 1. 6. do 5. 6. 2020 - Anglický jazyk VIII. A 

 

1. Zkontroluj si práci z minulého týdne: 

Věty se slovesem v trpném rodě: 

Přítomný čas: 

English is spoken all over the world. 

A kettle is used to boil water. 

Which games are played with a racket? 

Jane is paid very well. 

Nothing  is known about the crime. 

Minulý čas: 

Babička was written by Božena Němcová. 

Charlie was seen in a shop yesterday. 

This castle was built 5 hundred years ago. 

These books were found in the classroom yesterday. 

My father was sent to London last week. 

 

Pracovní sešit 

str. 44, cv. 3 

2. Pollution is produced here. 

3. Paper is recycled here. 

4. Electricity is produced here. 

5. Rubbish is dumped here. 

6. Fuel is sold here. 

 

str. 45, cv. 6 

2. The articles are written by Alison and Finlay. 



3. The illustrations are drawn by Matt. 

4. The webside pages are designed by Diana. 

5. People are interviewed by Paul and May. 

6. The videos are made by Danny and Claire. 

7. Everything is checked by Josie. 

8. The webside is visited by lots of people. 

 

2. Zopakuj si slovíčka 5a, 5b a nepravidelná slovesa.  Začni se učit nová slovíčka 5c, 5d. 

 

3. Reading – čtení. 

Než začneš číst, přečti si zápis z minulého týdne o trpném rodě.  

Učebnice str. 58 – Smart Alec´s plan 

- přečti si nebo si poslechni na 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_

5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub text: Smart Alec´s plan. 

- str. 59, cv. 2 - do sešitu English napiš, jestli jsou věty pravda (true), lež (false) nebo se to v textu 

neříká (it doesn´t say)   

- do sešitu English z textu na str. 58 – Smart Alec´s plan – vypiš: 

a) jednu větu v trpném rodě přímného času 

b) jednu větu v trpném rodě minulého času 

c) jednu větu v trpném rodě budoucího času 

d) jednu větu v trpném rodě předpřítomného času 

 

4. Procvičování tvarů trpného rodu: 

Učebnice str. 59, cv. 5 – do sešitu English převeď věty činné na trpné. Dodrž správný čas a podívej se 

do zápisu z minulého týdne, čím začínají věty v trpném rodě. 

např. 1. The van was parked by Smart Alec. (Začínáme předmětem věty činné – the van – a vytvořili 

jsme trpný rod minulého času, protože sloveso – parked – je v minulém čase.) 

 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub
http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third_Edition_CD3_Track_5.mp3?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub


Pracovní sešit str. 46, cv. 3 – zakroužkuj ve větě tvar trpného rodu 

Pracovní sešit str. 46, cv. 4 – přepiš věty ze cv. 3 v trpném rodě minulého času 

Pracovní sešit str. 46, cv. 5 – přepiš věty ze cv. 3 v trpném rodě budoucího času s WILL 

 

5. Pokud máš možnost, tak na webových stránkách 

https://elt.oup.com/student/project/level4/?cc=cz&selLanguage=cs si najdi  Project 4 – Unit 5 a 

udělej si cvičení v části Vocabulary znovu  Exercise 1: The environment a v části Grammar Exercise 1: 

Passive voice: present a Exercise 2: Passive voice: different tenses (1) 

 

Také můžeš hrát hry v části Games. 

 

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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