
23. 3. 2020 – 27.3. 2020 ant the other  

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


30. 3. 2020 – 3. 4. 2020 

řešení z týdne   23. 3. 2020 – 27. 3. 2020: 

SB 56/1 

1) The ice  in the Arctic and Antartic – the ice caps 

2) Cutting down a forest – deforestation 

3) Harmful chemicals in the air or water – pollution 

4) Coal, oil and gas – fossil fuels 

5) Carbon dioxide – CO2 

6) When there is no rain for a long time – drought 

7) The tropical forest – rainforest 

8) Tropical stroms – hurricanes 

9) Gases that trap the Sun´sheat – greenhouse gases 

10) These produce electricity – power station 

11) The Earth is getting hotter – global warming 

56/2a 

Picture A  - power stations / pollution   

Picture B – ice caps (melting)  

Picture C – drought 

Picture  D – deforestation 

 

56/2b 

It´s  deforestation. 

 

56/2c 

1) Global warming                                                     6) drought 

2) Greenhouse gases                                                 7) fossil fuels  

3) CO2                                                                           8) power stations 

4) The ice caps                                                             9) deforestation       

5) Hurricanes                                                             10) rainforests 

 



And now, I´ve got for you this one   

 
1) WB 44/1  - match the beginnings of the expressions in A to the ending in B (spojte 

výrazy ve sloupci A s jejich doplnění ve sloupci B)  - prosím písemně do WB 

2) WB/2 – Complete the sentences with the words from excercise 1 (doplňte výrazy ze 

cvičení 1)  - prosím písemně do WB 

3) WB 3/ Passive voice: present – What happens in these places? Write sentences in the 

passive. Use the words in the box.  (co se děje na obrázcích? Napište prosím v Passive – 

nová gramatika, viz výše . Použíjte výrazy v tabulce) -  - prosím písemně do WB 

4) SB 57/3 Find these thins in the text (Najděte prosím tyto věci v textu) – prosím písemně,  

- Moc prosím, nebudu zde překládat, takže pokud byste nevěděli, jsem na WhatsUpp 

605507307, rád pomohu  

5) 57/6 – Change these sentences into the passive (věty, které zde vidíte, převeďte do 

Passive – tedy trpného rodu) – prosím písemně 

- pokud byste nevěděli, jsem na WhatsUpp 605507307, rád pomohu  

 

Vše prosím opět zašlete do pátku 3. 4. na vyukaaj@centrum.cz 

  

Moji kamarádi, konzultační hodiny mám určeny tento týden každý všední den od 7:30 do 

9:00, neváhejte se na mě obrátit, nejlépe přes telefon, či videohovor.  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

 

 

6. 4. 2020 – 8. 4. 2020 

řešení z týdne   30. 3. 2020 – 3. 4. 2020: 

WB 44/1 

12) GREENHOUSE GASES 

13) GLOBAL WARMING 

14) FOSSIL FUELS 

15) POWER STATIONS 

16) CARBON DIOXIDE 

17) SEA LEVELS 

18) ICE CAPS 

19) ENVIROMENTAL PROBLEMS 
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44/2 

1) GREENHOUSE GASES/ GLOBAL WARMING 

2) POWER STATIONS/ FOSSIL FUELS 

3) ICE CAPS 

4) ENVIROMENTAL PROBLEMS 

5) SEA LEVELS 

6) CARBON DIOXIDE   

WB 44/3 

2) Pollution is produced here. 
3) Paper is recycled here. 
4) Electricity is produced here. 
5) Rubbish is dumped here.  
6) Fuel is sold here. 
 

SB 57/3 

1) Greenhouse gases are prodused by cars, factories, power stations, aeroplanes, 

deforestation. 

2) Forests control global temperatures by taking in carbon dioxide and they produce rain. 

3) Forests are destroyed for wood for building and furniture and to make farms. 

4) Effects of deforestation include the release of CO2 into the atmosphere, this leads to 

more extreme weather. Sea levels rising and coasts dissapearing. 

 

SB 57/6 

2) The forestsare burnt down by farmers. 
3) Most of the world´s rain is made by forests. 
4) Forest fires are photographed by satellites. 
5) Millions of animals are killed by deforestation. 
6) 3% of grennhouse gases are produced by aeroplanes. 
7) The Sun´s heat is trapped by greenhouse gases. 

 

And now something new for you  (6. 4. – 8. 4.2020) 

I give you less work for this week. You can ask me ……WHY?? My answer is…… You will 

celebrate  Easter, so have a nice Easter – holiday.  

 

1) Vocabulary U5/B write and learn please. 



2) Try to do vocabulary 5/A. You will find them in your files,  so you should complete them 

without your WB  (Vypracuj si slovíčka, pokus se nepoužívat slovní zásobu ve WB)  - 

prosím vypracujte písemně 

3) WB 45/4 Complete the text with the passive forms of the verbs in the box.  (Slova 

v rámečku převeď do passiva a doplň do textu.)  prosím vypracujte písemně 

4) WB 45/5 Match the words from the text (1-6) to the definitions (a-f). (Slova z textu 1-6 

spoj se prvánými výrazy, které vyjadřují a-f). Pomož si slovníkem!!) prosím vypracujte 

písemně 

 

 

Vše prosím opět zašli do pátku 10. 4. na vyukaaj@centrum.cz 

  

Moji kamarádi, konzultační hodiny mám určeny tento týden jen do středy od 7:30 do 9:00, 

neváhejte se na mě obrátit, nejlépe přes telefon, či videohovor.  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 
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