
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Učebnice str. 58: 

cv. 1 – přečti si další epizodu příběhu o Sweet Sue a Smart Alecovi. Zde jsou některá slovíčka, kterým 

možná nebudeš rozumět: 

AWARD = ocenění                                                          FAKE = padělek 

ENVIRONMENT = životní prostředí                             PUBLICITY = publicita, pozornost 

PROTECT = ochránit                                                       KIDNAP = unést 

CEREMONY = slavnost                                                   REPLACE = nahradit 

 

cv. 2 – do školního sešitu si napiš čísla 1-10. Přečti si věty a rozhodni, zdali jsou pravdivé=TRUE, 

nepravdivé=FALSE nebo to v příběhu není zmíněno=DOESN’T IT SAY. Podle toho, pro co ses rozhodl/a, 

k číslům napiš T/F/DS.  

 

2.) Školní sešit – zápis: 

PASSIVE VOICE → DIFFERENT TENSES (= RŮZNÉ ČASY) 
- různé časy v trpném rodě tvoříme použitím různých tvarů slovesa TO BE  

Např. The paper is recycled. (→ přítomnost BE = IS/ARE) 

           The paper was recycled. (→ minulost BE = WAS/WERE) 

           The paper will be recycled. (→ budoucnost BE = WILL BE) 

           The paper has been recycled. (→ předpřítomnost BE = HAVE/HAS BEEN)  

- pravidlo u významového slovesa zůstává pořad stejné – pravidelná slovesa mají koncovku -ED a 
nepravidelná jsou ve 3. tvaru  
 

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. 

Minulý čas prostý Lucy wrote a book.  A book was 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.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 3 – vytvoř věty v trpném rodě. Ve všech větách budeš pracovat se slovesy CUT DOWN a DESTROY 

jen v každé větě změníš čas slovesa TO BE.  

Past simple = minulost, future with WILL = budoucnost s WILL, present perfect = předpřítomnost. 

Pracuj s oranžovou tabulkou nebo s větami v bodu 2.  

 

4.) Školní sešit: 

Přepiš následující věty do školního sešitu z činného rodu na trpný. Podtrženou frázi použij jako podmět 

ve větě trpné. První dvě věty uvádím jako příklad. Zachovej stejný čas ve větě. Původní věty opisovat 

nemusíš, stačí napsat převedenou větu v trpném rodě. 

1. An old woman feeds the pigeons. → The pigeons are fed by an old woman.  

2. A burglar broke the window. → The window was broken by a burglar.  

3. Someone has made a mistake. 



4. Pamela will drive the bus. 

5. An Irishman wrote this book. 

6. The students complete the exercise. 

7. They have opened a new shop. 
8. The bus driver will take the tourists to the hotel. 
9. Tom and Max ate five hamburgers. 

10. Tim has forgotten the sandwiches. 

11. The doctor will examine the patient. 

12. People speak Portuguese in Brazil. 

 

 


