
Hello my dear friends, 

I´ve got something for you. 

 

1) New vocabulary U5/ A (WB 768) 

2) New grammar WB 72/ 5.1 Passive voice 

3) SB 56/1, 2a,b,c 

 

Ad1) vypracujte prosím do vašich slovníčků a slovíčka se naučte  

Ad2) Zápis: (do grammar) 

PASSIVE VOICE  (TRPNÝ ROD)  - znáte snad z ČJ  

Použití: Trpný rod používáme většinou v případě, kdy je pro nás důležitější  samotný děj (tedy to co 

se děje, co se stalo, co se stane), než osoba/ věc, která jej způsobuje.  

Tvorba: Trpný rod tvoříme  slovesem to be + příčestím trpným (3. Tvar slovesa – naše oblíbená látka 

 )  

Trpný rod se může objevovat ve všech nám již známých slovesných časech a tvoříme jej tak, že 

obměňujeme sloveso to be. 

Příklad:  The letter is (to be)  written (3.tvar výz slovesa) . (Dopis je psán) – přítomnost  

               The letter was (to be)  written (3.tvar výz slovesa). (Dopis byl napsán) – minulost   

               The letter will be (to be)  written (3.tvar výz slovesa). (Dopis bude napsán) – budouctnost   

 

 

Rozdíly mezi činným a trpným rodem: 

 

a) Věty se slovesy v činném rodě mají podmět, slověso a předmět. Předmět z věty v činném rodě se 

stáva podmětem věty se slovesem v trpném rodě. 

 

Příklad:        ANDY                                           CLEANS                                            THE WINDOW 

                   PODMĚT                         SLOVESO V ČINNÉM RODĚ                              PŘEDMĚT 

                       Andy                                               čistí                                                       okna 

- Zde nás zajímá, kdo čistí okna. Je to Andy  Proto hovoříme ovětě v činném rodě.  

- Protože je tato věta v přítomném čase, be v přítomném čase tako sloveso to be v RODĚ 

TRPNÉM  

Ale pozor 

                   THE WINDOWS                              ARE                                              CLEANED 

                       PODMĚT                 SLOVESO TO BE (PŘÍT. ČAS)       VÝZN.   SLOVESO V TRPNÉM RODĚ 

                          Okna                                        jsou                                                  čištěna 

- Tedy, zde nás nezajímá, kdo okna čistí, ale zajímá nás pouze to, že jsou čištěna. Proto ROD 

TRPNÝ 



PRO STŘEDOŠKOLÁKY  

b) Věty se slovesem v trpném rodě mají podmět , sloveso a někdy původce děje. Podmět věty se 

slovesem v činném rodě se může stát původcem děje ve větě se slovesem v trpném rodě. 

V takovém případě používáme k určení původce děje předložku by. 

 

Příklad:     THE POLICE                                  CATCH                                                    THIEVES 

                   PODMĚT                         SLOVESO V ČINNÉM RODĚ                              PŘEDMĚT 

                    Policie                                         chytá                                                          zloděje 

- Zde nás zajímá, kdo chytá zloděje. Je topolicie   

- Protože je tato věta v přítomném čase, be v přítomném čase tako sloveso to be v RODĚ 

TRPNÉM  

Ale pozor 

                       THIEVES                      ARE                                      CAUGHT                           BY              POLICE 

                       PODMĚT   SLOVESO TO BE (PŘÍT. ČAS)       VÝZN.   SLOVESO (3.tvar)    PŘEDL. BY 

                        Zloději                        jsou                                                  policií 

- Tedy, i zde, přestože se jedná o větu v trpném rodě,  nás zajímá, kdo chytá zloděje a právě 

proto musíme vyjádřit pomocí předložky by.  

 

Ad3) Spojte výrazy z pravého a levého sloupce 56/1.   – proveďte písemně   

        56/ 2c  Doplňte výrazy ze cvičení 1 a překontrolujte dle nahrávky   

 

Písemné záležitosti prosím odešlete do pátku 27. 3. 2020 na e-mail vyukaaj@centrum.cz (do 

předmětu napiště vaše jméno a příjmení+ 23.3.-27.3.2020) 

 

Jsem vám k dispozici také na telefonu 605 507 307, klidně se ozvěte.  

 

Zvládl by někdo z vás založit skupinu na WhatsApp? Mohli bychom tak komunikovat rychleji.  

 

Držím vám palce a těším se naviděnou s vámi. 

 

Jjiří Adamec 

mailto:vyukaaj@centrum.cz

