
Anglický jazyk 

VIII. B 

Plány domácí výuky od 15.6.-19.6.2020 

V minulém plánu jste si vyzkoušeli, zda-li zvládáte látku 4. lekce. Řešení testu 
k L 4  nepíši, s většinou jsme si kontrolovali společně a vás ostatní tedy žádám, 
abyste mi test poslali do 18.6. 2020, jak jsem psala v minulém plánu. Opravím 
každému zvlášť. Narazíte-li během vypracovávání testu na nějakou nejasnost, 
určitě mi napište. (simperska@9zszlin.cz) 

Tento týden tedy začneme lekci 5. A naučíme se tvořit trpný rod v angličtině. 

Následující zápis si vytiskni, příp. přepiš do sešitu: 

PASSIVE VOICE = TRPNÝ ROD 

Používáme jej, když je samotný děj důležitější než osoba / věc, která ho 
způsobuje.  

tvar: sloveso být + pravidelné sloveso s koncovkou –ed  

nepravidelné sloveso ve 3.tvaru  

The museum is closed today. – Muzeum je dnes zavřeno.  

These T-shirts are made from cotton. – Tato trička jsou vyrobena z bavlny.  

Předmět z věty v činném rodě se stává podmětem ve větě v rodě trpném. 

 Činný rod:   PODMĚT  PŘÍSUDEK  PŘEDMĚT  OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY 

John   cleans  the room  every day.  

(John uklízí ten pokoj každý den.)  

 

Trpný rod:  PODMĚT    PŘÍSUDEK   OSTATNÍ ČÁSTI VĚTY  

The room   is cleaned   every day.  

(Ten pokoj se uklízí / je uklízen každý den.)  



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. 

 

PASSIVE VOICE – DIFFERENT TENSES = TRPNÝ ROD V RŮZNÝCH ČASECH  

PRESENT – PŘÍTOMNÝ ČAS (IS, AM, ARE + -ED nebo 3.TVAR) 

Paper is made from wood.  Stamps are sold here.  

Papír se vyrábí ze dřeva.   Známky se prodávají tady. 

 

PAST – MINULÝ ČAS (WAS, WERE + -ED nebo 3. TVAR)  

The church was built 200 years ago.  We were invited to the party yesterday.  

Ten kostel byl postaven před 200 lety. My jsme byli pozváni včera na večírek.  

 

FUTURE – BUDOUCÍ ČAS (WILL BE + -ED nebo 3. TVAR) 

The baby will be born next month.  Dítě se narodí příští měsíc. 

A new supermarket will be built next year.    Příští rok se postaví nový        

         supermarket.  

 PRESENT PERFECT – PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS (HAVE BEEN, HAS BEEN + -ED nebo 
3. TVAR) 

 My key has been stolen.   The windows have been broken.  

Můj klíč byl ukraden.    Okna byla rozbita. 

 

- toto je poslední dlouhý zápis v tomto školním roce 



 Procvičování trpného rodu:  

a) Do sešitu napiš věty se slovesem v trpném rodě:  
Přítomný čas: 
English ..................................... (speak) all over the world.  
A kettle ....................................... (use) to boil water.  
Which games ....................................... (play) with a racket? 
Jane ....................................... (pay) very well. Nothing 
……………………………………… (know) about the crime.  
Minulý čas: 
Babička …………………………………………… (write) by Božena Němcová. 
Charlie …………………………………………… (see) in a shop yesterday.  
This castle …………………………………………… (build) 5 hundred years ago. 
These books …………………………………………. (find) in the classroom 
yesterday. My father ………………………………………………. (send) to London 
last week.  
 

-  pracovní sešit str. 44, cv. 3 – napiš k obrázkům věty v trpném rodě 
přítomného času  

- str. 45, cv. 6 – převeď věty z činného do trpného rodu. Podívej se na 
vzor, čím se začíná. 

      To je pro tento týden vše.  V případě dotazů mě můžete kontaktovat na 
školním e-mailu nebo přes EŽK. Posílejte úkoly, které jste mi doposud 
neposlali!!!  Přeji vám příjemný víkend. 

Hodně úspěchů při studiu. 

Mgr. Hana Šimperská 

simperska@9zszlin.cz 

 

 


