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Děkuji za poslané práce z pracovního sešitu, kdo ještě neposlal, čekám ještě 

do středy 20.5. 

Pracovali jste s trpným rodem jen v přítomném čase. Ale je jasné, že trpný rod se 

dá použít ve všech časech, které angličtina má. Na to se zaměřuje další lekce.  

Postup bude následovný (6 úkolů na celý týden):  

1. Zapíšete si slovíčka z lekce 5B Smart Alec´s plan a naučíte. (Na GC pak od 

středy bude malý kvíz na překlad slovíček) Slovíčka najdete na straně 84 

v pracovním sešitě. 

2. Pošlu na Google Classroom poslech ke straně 58 – Ten si pročtete a 

poslechnete.  

3. Do sešitu doplníte ze cvičení 3a)/str. 59 4 věty (jsou v textu), doplněnou 

část označte barevně nebo podtrhněte a dopište za každou větu, ve 

kterém je čase (nabídka je ve cvičení 3b, jen ji překládám do češtiny:  
- Předpřítomný čas 

- Minulý čas prostý 

- Přítomný čas prostý 

- Budoucnost  

(poznáte podle tvaru slovesa být) 

(níže v tomto souboru si zkontrolujete správné vyplnění i přiřazení časů) 

 

4. Na chvíli přeskočíme do pracovního sešitu, strana 46/cv 3 – je tam pěkný 

přehled trpného rodu v různém čase. Vše je ukázáno na jedné větě.  

V první větě máte přítomný čas prostý  - sloveso být je v přítomném čase 

(are, are). V druhé větě máte minulý čas prostý. Sloveso být bude ve tvaru 

were/were destroyed. Ve třetí máte přejít do budoucnosti s will. 

Samozřejmě nesmíte zapomenout na příčestí minulé sloves cut down a 

destroy. Ve 4. větě pak použijete předpřítomný čas. Have nebo v 3.os.j.č. 

has+ been + příčestí minulé.  

Pokud si nebudete jisti, napište mi, ptejte se, žádejte radu. 

5. Dále uděláte na Google Classroom cvičení 4 – přepisujete věty do trpného 

rodu a dodržujete čas, který je dán původní větou. V Google Classroom 

máte i poměrně velkou nápovědu u každé věty.  

 

6. V pracovním sešitě pak ve cvičení 5/str 47 doplníte trpný rod – sloveso 

být v daném čase (část 1 – přítomný prostý, část 2 budoucí s will, část 3 
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předpřítomný čas) + příčestí minulé slovesa ze závorky. Opět toto cvičení 

najdete i na Google Classroom. Vyberte si jeden způsob odevzdání.  

Děkuji.  

 

Ke kontrole:  

Strana 59 učebnice, doplňování cvičení 3a a přiřazení časů(3b) 

1. The Golden Dolphin award is presented every year. (přítomný čas) 

2. Last year, it was won by Professor Wise. (minulý čas prostý) 

3. This year, it will be given to Doctor Sage (budoucí čas s will) 

4. The real professor has been kidnapped. (předpřítomný čas) 

 

Pracovní sešit strana 46/3: 

2. (past simple)  

Last year, billions of trees were cut down and large forests were destroyed.  

3. (future with will) 

Next year, billions more trees will be cut down and more forests will be 

destroyed.  

4.(present perfect- předpřítomný čas) 

So far this year, millions of trees have been cut down and large areas of forest 

have been destroyed. 


