
ANGLICKÝ JAZYK – 8. AB 

8.6.2020 – 12.6.2020  
 

 

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 – WB 44/3, 45/4-5 – viz níže  

– WB 44/1 – spoj začátky výrazů z A s konci z B 

– WB 44/2 – doplň věty správnými slovy ze cv. 1 

– opakuj si nepravidelná slovesa 

– pro opakování můžeš využít i hru na 

https://elt.oup.com/student/project/level4/games/game2?cc=cz&selLanguage=cs  a 

https://elt.oup.com/student/project/level2/unit3/games/game1?cc=cz&selLanguage=cs  

– přečti si zápis Passive voice z minulého týdne 

– passive voice – cvičení viz níže – převeď věty do trpného rodu 

– SB 57/6 – změň věty na trpný rod 

– WB 45/6 – někteří lidé dělají webovou stránku o životním prostředí; kdo dělá co?; přepiš 

věty v trpném rodě 

– pokud jsi ještě nevyplnil(a), 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 

WB 44/3, 45/4-5 

 
 

 

 

 

 

 

 

Exercise 



PASSIVE VOICE 
 

1 They make leather goods in Italy. 

2 Some people cleaned the car yesterday. 

3 They bottle whiskey in Scotland. 

4 Some firms produce cheese in France. 

5 Some people sold stamps in a newsagent’s. 

6 They print books in Hong Kong. 

7 They don’t manufacture computers in Ireland. 

8 A painter painted our house last month. 

9 They make chocolates in Belgium. 

10 People make blankets in Alaska. 

11 He injured three people in the accident. 

12 They publish books in England. 

13 People make blankets of wool. 

14 She didn’t invite us to the party. 

15 Most producers make dolls of plastic. 

16 They make jeans of cotton. 

17 I invited John to my birthday party. 

18 An ambulance takes injured people to the hospital. 

19 Some people built this house 100 years ago. 

20 A dog bit me a few days ago. 


