
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA 
 

1.) Učebnice str. 58: 

cv. 1 – přečti si další epizodu příběhu o Sweet Sue a Smart Alecovi. Do školního sešitu anglicky 

odpověz na otázky 1 a 2. 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: 

Nadpis – 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 have 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  

*** Ještě jednou sem jen informativně vkládám modrou tabulku pro upřesnění různých časů 

v trpném rodě. Tuto tabulku už by si měl/a mít přepsanou nebo okopírovanou v sešitě: 

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.) 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 modrou tabulkou nebo s větami v bodu 2.  

 

4.) Projdi si slovíčka v pracovním sešitě str. 84 / 5B Smart Alec’s plan. Budeš je potřebovat pro 

následující cvičení.  

 

5.) Pracovní sešit str. 46: 

cv. 2 – prohlédni si obrázky a napiš, co označují  



 

6.) Učebnice str. 59: 

cv. 5A – přečti si následující text o problému, který se týká životního prostředí. Do školního sešitu si 

napiš čísla otázek 1-5 a napiš k nim správnou variantu A, B nebo C.  

 

7.) K procvičení trpného rodu v různých časech můžeš využít následující webové odkazy: 

Minulost: 

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

Budoucnost: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?future-1 

Předpřítomnost: 

https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/passive/exercises?present-perfect 

 

Kontrolní otázky – odpověz na ně do školního sešitu: 

1. Jak se anglicky řekne ropná plošina? 

2. O jakém problému byl text ve cvičení 5A? 

3. Napiš tvar slovesa TO BE v předpřítomné čase v trpném rodě. 
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