
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 
 

1.) Procvičuj si slovíčka – pracovní sešit str. 83/5A Climate change + the environment  

 

2.) Školní sešit – zápis: 

Nadpis – PASSIVE VOICE (= TRPNÝ ROD) 

- passive voice používáme, když je činnost důležitější než kdo nebo co ji koná 

- tvoření: PODMĚT + SLOVESO TO BE (v požadované tvaru) + SLOVESO (-ED, 3. sloupec) 

                Three men were arrested by the police. (→ TO BE v minulém čase) 

                Our newspaper is delivered by the newspaper boy.  (→ TO BE v přítomném čase) 

- věta v činném rodu má podmět, sloveso a předmět. Tento předmět se stává podmětem ve větě 

v rodu trpném: 

 → The police arrested three men. (= three men je předmět ve větě činné) 

 → Three men were arrested by the police. (= three men se stává podmětem ve větě trpné) 

- Pokud chceme ve větě trpné uvést původce děje, použijeme slovo BY: 

→ Hamlet was written by Shakespeare. (= Hamleta napsal Shakespeare, je tedy původcem děje) 

- Slovesa v trpném rodu jsou ve stejném čase jako slovesa rodu činném. Tyto časy se vyjadřují 

slovesem TO BE: 

       Columbus discovered America. (= činný rod, minulý čas) 

→ America was discovered by Columbus. (trpný rod, minulý tvar slovesa TO BE)  

 

Susan will clean the windows. (= činný rod, budoucí čas s WILL) 

→ The windows will be cleaned by Susan. (= trpný rod, budoucí tvar slovesa TO BE) 

 

- Tuto tabulku si přepiš pod zápis nebo si ji vytiskni a vlep. Tabulka ukazuje, jak se v jednotlivých 

časech tvoří trpný rod z rodu činného.  

 

ČAS ČINNÝ ROD TRPNÝ ROD 

Přítomný čas prostý  Lucy writes books. Books are written by Lucy. 

Přítomný čas průběhový Lucy is writing a book.  A book is being written by Lucy.  

Minulý čas prostý Lucy wrote a book.  A book was written by Lucy.  

Minulý čas průběhový Lucy was writing a book.  A book was being written by Lucy.  

Budoucí čas – WILL  Lucy will write  A book will be written by Lucy.  

Předpřítomný čas Lucy has written a book.  A book has been written by Lucy.  
 

3.) Učebnice str. 57: 

cv. 5 – tvým úkolem je přepsat věty 1-10, které jsou v činném rodu na věty v rodu trpném. V každé 

větě je vždy podtržený předmět věty. Tuto podtrženou frázi použiješ ve větě v trpném rodu jako 

podmět, to znamená, že touto frází bude věta začínat. Všechny věty jsou v přítomném čase, to 

znamená, že sloveso TO BE ve větě trpné bude v přítomném čase (IS/ARE) a sloveso významové 

bude s koncovkou -ED, protože všechna slovesa ve zbývajících větách jsou pravidelná.  

Zde uvádím první 3 věty jako příklad: 

1. Cars release a lot of CO2.  → A lot of CO2 is released by cars.  

2. Farmers burn down the forests.  → The forests are burnt down by farmers.  



3.  Forests make most of the world’s rain.   → Most of the world’s rain is made by forests.  

 

4.) Pracovní sešit str. 44: 

cv. 3 – prohlédni si obrázky. Co se děje na jednotlivých místech? Tvým úkolem je použít fráze z boxu 

a napsat věty v trpném rodě. Věty budou opět v přítomnosti (tvar slovesa TO BE = IS/ARE) a slovesa 

významová budou mít koncovku -ED nebo 3. sloupec.  

Zde uvádím ještě věty 2 a 3 jako příklad: 

2. Cars are washed here.  

3. Paper is recycled here.  

 

cv. 2 – podívej se, jak si spojil/a fráze ve cvičení 1. Tyto fráze budeš doplňovat do vět 1-8 tak, aby 

věty dávaly smysl.   

 

5.) K procvičení PASSIVE VOICE v přítomné čase můžeš využít následující webové odkazy: 

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-1.html 

https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_present.htm 

 

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Kdy PASSIVE VOICE používáme? 

2. Pokud ve větě v trpném rodě chceme zmínit původce děje, jaké slovo pro to použijeme? 

3. V jakém tvaru bude sloveso pravidelné a nepravidelné v trpném rodě?  

 

https://www.perfect-english-grammar.com/passive-exercise-1.html
https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/active_passive/sentences_simple_present.htm

