
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Passive voice – zopakování: 

Přepiš si následující věty do školního sešitu. Sloveso v závorce převeď do správného tvaru, aby vytvořilo 

trpný rod. U každé skupiny uvádím jeden příklad. 

A) Present passive → hlídej si IS/ARE!!! 

Example: The children are helped (help) with their homework.  

1. The flowers __________ (water) everyday. 

2. Photo _________ (take).  

3. Volleyball _________ (play) by twelve players.  

B) Past passive → hlídej si WAS/WERE!!! 

Example: This house was built (build) in 1856.  

1. The princess _________ (eat) by the wolf.  

2. The questions ________ (answer) by the students.  

3. The film ________ (download) yesterday.  

C) Future with WILL passive 

Example: The computer will be repaired (repair) tomorrow. 

1. The meeting _________ (cancel). 

2. The tourists _________ (take) to the hotel. 

3. Frisbee ________ (play) in the park. 

D) Present perfect passive → hlídej si HAVE/HAS!!! 

Example: A new shop has been opened (open).  

1. The tickets _________ (buy). 

2. The kitchen ________ (clean).  

3. Somebody ________ (drink) all the milk! 

 

2.) Učebnice str. 60 + 61: 

cv. 1B – přečti si dopis od Freda, který píše o mláďatech medvědů. Pracuj se slovíčky v pracovním sešitě 

str. 84 / 5C Caring for the environment.  

Slovíčka či slovní fráze, které možná nebudeš znát a nejsou v pracovním sešitě: 

DEN = nora / doupě                                                         EXTINCT = vyhynulý  

PROTECT = chránit                                                           FUR = kožešina  

SHOOT = postřelit (SHOOT – SHOT – SHOT)               YOURS SINCERELY = S úctou (na konci dopisu)  

 

** Všimni si, že v textu je hodně trpného rodu, v různých časech – je tam spousta nepravidelných sloves 

ve 3. tvaru (např. teach – taught). Zkus si jednotlivých sloves všímat a připomínat si všechny tři tvary.  

 

cv. 1C – do školního sešitu si napiš čísla 1-5 a napiš k nim požadovaná jména lidí nebo míst. Ve 4. větě je 

sloveso RUN, které v tomto případě neznamená běhat, ale vést/spravovat nějakou organizaci. První 

větu uvádím jako příklad: 

1. The man who wrote the letter → Fred O’Regan   

cv. 2 – v každé větě 1-10 je nějaká chyba v informaci. Věty si přečti a oprav je do školního sešitu.  

cv. 3 – tvým úkolem je spojit slova 1-12 z jejich definicemi A-L. Do školního sešitu si napiš čísla 1-12 a 

k nim přiřaď písmena A-L. 

Vyber si 5 slov (1-12) ze cvičení 3 a použij je ve větě, kterou vymyslíš. Tyto věty pak napiš do školního 

sešitu.  


