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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 57/6; WB 44/1-2, 45/6, cvičení na trpný rod 

 – viz níže  

– SB 58/1 – přečti si a poslouchej příběh; odpověz na otázky; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Third

_Edition_CD3_Track_5.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

(označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače 

v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 59/2 – jsou tvrzení pravdivá, nepravdivá nebo se to v příběhu neříká?; do sešitu stačí 

napsat true/false/it doesn’t say 

– SB 59/5 – dej věty do trpného rodu; zachovej čas z původní věty 

– WB 46/1 – doplň text; dej slovesa v závorkách do trpného rodu v minulém čase 

– WB 46/2 – doplň věty tučně vytištěnými slovy ze cv. 1 

– WB 46/3 – zakroužkuj ve větách sloveso v trpném rodě 

– SB 62/1a – co se stalo Rosy v minulé epizodě Kids?; podívej se zpět a zkontroluj si 

– SB 62/1b – přečti si a poslouchej příběh; odpověz na otázky; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Thir

d_Edition_CD3_Track_10.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

(označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače 

v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 62/2 – jsou tvrzení pravdivá, nepravdivá nebo se to v příběhu neříká?; do sešitu stačí 

napsat true/false/it doesn’t say 

– SB 63/3a – co si myslíš, že se stane dál? 



– SB 63/3b – poslouchej konec příběhu a zkontroluj si, zda si měl(a) pravdu; pusť si 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/Project_4_Thir

d_Edition_CD3_Track_11.mp3?cc=global&selLanguage=en&mode=hub 

(označ myší celý modrý odkaz; zkopíruj ho a vlož do vyhledávače 

v prohlížeči – po kliknutí odkaz nefunguje) 

– SB 63/3c – poslouchej znovu a odpověz na otázky 

– SB 63/4 – doplň výrazy z příběhu a přelož je do češtiny (piš celé věty v AJ i v ČJ) 

– SB 63/5 – najdi v příběhu výrazy k obrázkům 

– uč se slovíčka 5. lekce – 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 57/6 

 



WB 44/1-2 

 
 

WB 45/6 

 
 

 

 

 

Exercise 

PASSIVE VOICE 
 

1 They make leather goods in Italy. 

  Leather goods are made in Italy. 

2 Some people cleaned the car yesterday. 

  The car was cleaned yesterday. 

3 They bottle whiskey in Scotland. 

  Whiskey is bottled in Scotland. 

4 Some firms produce cheese in France. 

  Cheese is produced in France. 

5 Some people sold stamps in a newsagent’s. 

  Stamps were sold in a newsagent’s. 



6 They print books in Hong Kong. 

  Books are printed in Hong Kong. 

7 They don’t manufacture computers in Ireland. 

  Computers aren’t manufactured in Ireland. 

8 A painter painted our house last month. 

  Our house was painted last month. 

9 They make chocolates in Belgium. 

  Chocolates are made in Belgium. 

10 People make blankets in Alaska. 

  Blankets are made in Alaska. 

11 He injured three people in the accident. 

  Three people were injured in the accident. 

12 They publish books in England. 

  Books are published in England. 

13 People make blankets of wool. 

  Blankets are made of wool. 

14 She didn’t invite us to the party. 

  We weren’t invited to the party. 

15 Most producers make dolls of plastic. 

  Dolls are made of plastic. 

16 They make jeans of cotton. 

  Jeans are made of cotton. 

17 I invited John to my birthday party. 

  John was invited to my birthday party. 

18 An ambulance takes injured people to the hospital. 

  Injured people are taken to the hospital. 

19 Some people built this house 100 years ago. 

  This house was built 100 years ago. 

20 A dog bit me a few days ago. 

  I was bitten a few days ago by a dog. 

 


