
Práce pro 8.A od 4.5. – 11.5.2020 Anglický jazyk Kateřina Trnková 

 

1. Opakovací kvíz mi zatím odevzdalo 11 žáků. Prosím ty, kteří 

se k němu ještě nedostali, aby se do něj dnes, nejpozději zítra 

pustili. Děkuji.  

 

K nové práci:  

2. Zapsat a naučit se slovíčka nové lekce: 5A  Climate change 

Pracovní sešit str. 83-84 (od slovíčka cause, po rainforest) 

 

3. učebnice str. 56/1a – spoj slovo v pravém sloupečku označeném 

písmenem s jeho definicí v levém sloupci. Můžeš používat slovník 

(jakýkoli) a toto cvičení si napiš do sešitu ne formou zkratek (1b, 8c…), 

ale přepiš celé! (neposílej) 

 

4. Na GC bude poslech k textu 1b. Doplň slova v textu (jsou to slova, 

která jsou použita ve cvičení 1a)). Jedno ze slov není použito. Opět 

formou zápisu do sešitu: stačí jen číslo mezery a doplňované slovo. 

(neposílej) 

 

5. A do třetice do sešitu: strana 57, zelená tabulka Grammar – 

pasivum (trpný rod) jsme již probírali v sedmé třídě. Nyní se 

vracíme k tomuto gramatickému jevu. Přepište si 4a, barevně si 

vyznačte šipky a doplňte dvě vynechávky. Stejná věta je v textu na 

straně 56, v rámci poslechu jste do ní doplňovali chybějící slova. 

Doplňovaná slova zvýrazněte. (neposílej) 
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6. Pod doplněnou větu napište tyto poučky (vše, co je v bodě 6):  

Trpný rod používáme, když je to, co se děje (děj samotný), důležitější 

než tvůrce děje.  

Jak se tvoří trpný rod?  

Musíme použít sloveso BÝT v odpovídajícím čase (is, was, were, have 

been, will be, are being….) + PŘÍČESTÍ MINULÉ (třetí tvar 

nepravidelného slovesa, u pravidelných koncovka –ed).  

V čase se mění jen sloveso být. Příčestí minulé je neustále stejné.  

 

7. A aby toho psaní do sešitu nebylo málo, tak na straně 57 

v učebnici zkusíte přepsat věty ze cvičení 5. To, co je 

podtrženo, poslouží jako podmět budoucí věty. (termín je do 11.5., takže 

v klidu stihnete vše) 

Viz příklad:  

Zadaná věta: 1. Cars release a lot of CO2.  

 

A lot of CO2 is (původní věta je přítomném čase, i sloveso být bude v přítomném čase) released (pravidelné 

sloveso, přidám jen koncovku –ed a tím získám příčestí minulé) by cars. (původní podmět 

mohu zmínit s tím, že bude před ním stát předložka by). 

 

Zadaná věta 2. Farmers burn down the forests.  

 

______________   _____   ________ by farmers. 

Nápověda: všechny věty jsou v přítomném čase.  

 

Z tohoto zadání mi nic neposílejte. Poslech vám pošlu na Google Classroom. Kontrolní 

soubor odpovědí pak později pošlu také.  

další info ohledně trpného rodu:  

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive 

https://www.helpforenglish.cz/article/2006080802-trpny-rod-the-passive

