
ANGLIČTINA – 9. TŘÍDA 
 

1.) Procvičuj si slovíčka – pracovní sešit str. 84/5A+B 

 

2.) Projdi si zápis z minulého zadání týkající se PASSIVE VOICE 

 

3.) Pracovní sešit str. 44: 

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 

 

4.) Učebnice str. 57: 

cv. 5 – tvým úkolem je doplnit slovesa v závorkách v přítomném čase trpného rodu. Opět tedy 

pracuješ s tvarem slovesa TO BE – IS/ARE a slovesem významovým (to v závorce), které bude buď 

s koncovkou -ED nebo 3. sloupec u nepravidelných sloves. Do školního sešitu si napiš čísla 4-20 

a k nim napiš, jak by si trpný rod vytvořil/a. 

První tři věty udávám jako příklad: 

1. Are grown (grow) 

2. Are picked (pick) 

3. Are taken (take)  

 

5.) Učebnice str. 58: 

cv. 1B – přečti si text o neobvyklých hotelích. Do školního sešitu si napiš čísla textů 1-5, prohlédni si 

fotografie hotelů a přiřaď jejich písmena A-D k číslům v sešitě. Jeden hotel na fotografii není, napiš, 

který.  

 

cv. 2 – překresli si tabulku do školního sešitu. Znovu si přečti texty o hotelích 1 a 2. Doplň 

požadované informace do tabulky. (Do kolonky unusual feature napiš, co právě ten daný hotel dělá 

zajímavý a neobvyklý).  

 

cv. 3 – do školního sešitu si napiš čísla 4-10. Přečti si věty týkající se hotelů a k číslům napiš jméno 

hotelu, kterého se věta týká. První tři uvádím jako příklad:  

1. Tropical Islands Resort 

2. Icehotel 

3. The Tree Houses  

 

cv. 4B – do školního sešitu napiš, ve kterém hotelu by si chtěl/a být ubytovaný/á ty a proč a pak 

také, ve kterém hotelu by si naopak nechtěl/a být ubytovaný/á a proč.  

Použij frázi I would like to……  / I wouldn’t like to…… 

 

6.) Pro procvičení PASSIVE VOICE v přítomném a minulém čase můžeš využít následující odkazy: 

Přítomný čas: 

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

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


Minulý čas: 

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

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. V jakém tvaru je sloveso TO BE v minulosti v trpném rodě? 

2. Který z hotelů v učebnici se nachází v Indii? 

3. Který z hotelů je nejdražší?  

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

