
ANGLIČTINA – 8. TŘÍDA  

 

1.) Procvičuj si slovíčka – pracovní sešit str. 83/5A Climate change + the environment.  

2.) Nepravidelná slovesa: 

Přepiš si výslovnost těchto nepravidelných sloves do jejich seznamu v pracovním sešitě. Slovesa se nauč 

a neustále si procházej a opakuj slovesa již probraná. 

Řídit DRAJV DROUV DRIVN 

Držet HOLD HELD HELD 

Vědět, znát NOU ŇŮ NOUN 

Prodat SEL SOLD SOLD 

Říci (komu) TEL TOLD TOLD 

 

3.) Školní sešit – zápis: 

PASSIVE VOICE (= TRPNÝ ROD) → PRESENT  
- trpný rod používáme, když je činnost důležitější než kdo nebo co ji koná 

Tvoření pro přítomný prostý čas: 

PODMĚT + SLOVESO TO BE (IS, ARE) + SLOVESO (pravidelné -ED, nepravidelné 3. sloupec)                
Our newspaper is delivered by the newspaper boy. 
Trees are cut down in our street.   

- věta v činném rodu má podmět, sloveso a předmět. Tento předmět se stává podmětem ve větě 

v rodu trpném: 

 → My mum sings this song. (= this song je předmět ve větě činné) 

 → This song is sung by my mum. (= this song se stává podmětem ve větě trpné) 

- pokud chceme ve větě trpné uvést původce děje, použijeme slovo BY: 

→ Three men are arrested by the police. (= Policie zatkla 3 muže, je tedy původcem děje) 

 
4.) Školní sešit: 

Přepiš následující věty na věty v trpném rodě. Podtržené fráze použij jako podmět věty v trpném rodě. 
Nemusíš opisovat původní věty, stačí, když napíšeš jen věty převedené na trpný rod. Hlídej si IS/ARE a 
slovesa pravidelná a nepravidelná. První větu uvádím jako příklad: 
1. Mr Jones watches films. → Films are watched by Mr Jones.  
2. The people speak English. 
3. He reads comics. 
4. We play volleyball. 
5. They sing the song. 
6. I take photos. 
7. She does the housework. 
8. The policemen help the children. 
9. He writes poems. 
10. Mother waters the flowers. 

 
5.) Pracovní sešit str. 44 + 45: 

cv. 3 – prohlédni si obrázky. Co se děje na jednotlivých místech? Tvým úkolem je použít fráze z boxu a 
napsat věty v trpném rodě. Věty budou opět v přítomnosti (tvar slovesa TO BE = IS/ARE) a slovesa 
významová budou mít koncovku -ED nebo 3. sloupec.  
První věta je hotová, jako příklad. Zde uvádím ještě větu 2: 
2. Cars are washed here.  
 



cv. 6 – přepiš věty v činném rodě na věty v rodě trpném. První věta je uvedená jako příklad. Druhou a 
třetí větu ještě uvádím jako příklad zde: 
2. The blogs are written by Maya and Theo. 
3. The pictures are produced by Nigel.  

 


