
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA 

 

1.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost dalších pěti sloves a slovesa se nauč. Stále si opakuj slovesa již probraná. 

Spálit BƷ:N BƷ:NT BƷ:NT 

Pít DRINK DRENK DRANK 

Dát, věnovat GIV GEJV GIVN 

Běhat RAN REN RAN 

Říci, vyprávět (komu) TEL TOLD TOLD 
 

2.) Učebnice str. 56-57: 

cv. 1 – přečti si další příběh o Jakovi a jeho přátelích. Do školního sešitu anglicky odpověz na následující 

otázky týkající se příběhu: 

1. What will Jake have to do? 

2. Why? 

3. How does he feel about it? 

Zde uvádím slovní zásobu, kterou možná nebudeš znát: 

FARE = jízdné                                                                     LORRY = nákladní auto 

CAN I GIVE YOU A HAND? = Můžu ti pomoct?            FUEL = pohonné hmoty 

IMPORT = dovážet                                                            ACHE = bolest 

TICKED = „odfajfknutý“ 

cv. 2A – do školního sešitu napiš čísla 1-8 a správně k nim seřaď věty A-H podle toho, jak se udály 

v příběhu. První větu uvádím jako příklad: 1. D (Jake decides to do some jobs to earn some money.)  

cv. 2B – do školního sešitu k sobě přiřaď poloviny vět. Věty tentokrát, prosím, napiš celé. 

  

3.) Školní sešit – zápis: 

Následující gramatiku jsme spolu probírali v 8. třídě. Trpný rod jsme se učili použít v přítomném a 

minulém čase. Tentokrát si k tomu přidáme další časy a vysvětlíme si, jak s nimi trpný rod použít.  

PASSIVE VOICE (= TRPNÝ ROD) 
- passive voice používáme, když je činnost důležitější než její vykonavatel  

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 je vyjadřují 

slovesem TO BE: 

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

→ America was discovered by Columbus. (trpný rod, minulý čas 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.  
 

4.) Pracovní sešit str. 44 a 45: 

cv. 2A – doplň věty slovesy v závorce v přítomném čase trpného rodu. Sloveso TO BE v přítomném čase 

má tvary IS/ARE, sloveso významové (to v závorce) bude buď s koncovkou -ED nebo 3. sloupec u 

nepravidelných sloves. 

 

cv. 2B – toto cvičení je v podstatě to samé, jako cvičení 2A akorát zde budeš doplňovat minulý čas 

trpného rodu, to znamená, že sloveso TO BE bude ve tvarech WAS/WERE a významové sloveso (to 

v závorce) bude opět buď s koncovkou -ED nebo 3. sloupec u nepravidelných sloves 

 

cv. 4 – přepiš věty na věty v trpném rodě. Tučné fráze použij jako podmět ve větě v trpném rodě. Hlídej 

si, v jakém čase je původní věta, v tom samém bude věta v trpném rodě (pracuješ se slovesem to be). 

První věta je uvedená jako příklad, zde uvádím ještě větu druhou i s vysvětlením: 

2. Active: An ambulance took three people to hospital. → věta je v minulém čase  

    Passive: Three people were taken to hospital by an ambulance. → minulý čas pomocí slovesa to be 


