
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 
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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 

 

14. 4. 2020 – 17. 4. 2020 

řešení z týdne ☺  6. 4. 2020 – 8. 4. 2020: 

WB 45/4 

2) … IS THROWN AWAY …… 
3) … IS RECYCLED …. 
4) … IS PUT … 
5) … IS LEFT … 
6) … ARE BLOWN … 
7) … ARE COVERED … 
8) … ARE EATEN … 
9) … ARE ANNED 
 

WB 45/5 

1) landfill site – a plce to throw things we don´t need 
2) contribute to – be part of 
3) ban – not allow 
4) decompose – break down into basic elements 
5) rubbish – things we don´t need 
6) enormous – very big 
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And now something new for you ☺ (14. 4. – 17. 4.2020) 

I give you less work for this week, beacuse this week is shorter, than the other one. 

 

1) Kontrola práce z minulého týdne 

2) Try to do vocabulary 5/B. 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) Vocabulary U5/C write and learn please. prosím vypracujte písemně 

4) WB 45/6*** ☺ Some people are making a website ybout the environment. Who does 

what? Rewrite the sentences in the passive (Nějací lidé vytvářejí webové stránky. Kdo, 

dělá co? Převeď věty do passiva. ☺). Pozor pozor kamarádi, odkazuji vás na přehled 

gramatiky 5.1.e – jendá se zde totiž o tento typ vět, tedy věty s původcem děje. ☺ prosím 

vypracujte písemně 

 

 

Vše prosím opět zašli do neděle 19. 4. na vyukaaj@centrum.cz 

  

Moji kamarádi, konzultační hodiny mám určeny tento i týden  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 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

20. 4. 2020 – 24. 4. 2020 

řešení z týdne ☺  14. 4. 2020 – 17. 4. 2020: 

WB 45/6 

2) The articles are written by Alison and Finlay.  
3) The illustrations are drawn by Matt. 
4) The website pages are designed by Diana. 
5) People are interviewed by Paul and May 
6) The videos are made by Danny and Clare 
7) Everything is checked by Josie. 
8) The website is visited by lots of people. 
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And now something new for you ☺ (20. 4. – 24. 4.2020) 

 

 

1) Kontrola práce z minulého týdne 

2) SB 58/1 Read and listen to the story and answer the questions. (Přečti a poslouchej 

příběh a zároveň odpověz na dve otázky, které vidíš pod textem)  - prosím vypracujte 

písemně nahrávku najdete v příloze☺ 

3) SB 59/2 Are the statements TRUE or FALSE or DOESN´T IT SAY? (Jsou tato tvrzení pravda, 

lež, nebo nic o nich v textu nebylo řečeno?) -  prosím vypracujte písemně 

4) SB 59/3a Complete the sentences from the story and what tenses is each sentence and 

comlete the rule with the correct words. (Dopúlň dané vety dle textu a napiš ke každé, 

v jam čase se nachází, zároveň doplň pravodlo v 3c tím, že napíšeš do mezery správná 

slova. Nápověda se nachází ve vysvětlení gramatiky- -viz. Výše ☺  prosím vypracujte 

písemně 

 

 

Vše prosím opět zašli do 26. 4. na vyukaaj@centrum.cz 

 

A nyní malý „progress“ ☺ ve čtvrtek 23.4. v 16:00 se na vás budu tešit na tomto odkaze:  

https://telekonference.eu/join/ev560z  

Samozřejmě podotýkám, že aktivita je zcela dobrovolná ☺ 

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

27. 4. 2020 – 1. 5. 2020 

řešení z týdne ☺  20. 4. 2020 – 24. 4. 2020: 

SB 58/1 

1) Q: What were the criminals plannin got steal? A: The Golden Dolphin award.  
2) Q: Why didn´t they steal it? A: They couldn´t open the door of their van to kidnap the 

professor because Alec and Sue parked right behind it.  
 

SB 59/2 

1) DS  
2) F 
3) T 
4) F 
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5) T 
6) F 
7) F 
8) T 
9) F 
 

SB 59/3a,b,c 

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

2) Last year it was won by Profesor Wise. (past tense – minulý čas) 

3) This year it will be given to Doctor Sage. (future tense – budoucí čas) 

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

TO CHANGE THE TENSE IN THE PASSIVE VERB WE CHANGE  THE VERB TOBE. 

 
 
And now something new for you ☺ (27. 4. – 1. 5.2020) 

 

1) SB 59/5 Change the sentences into the passive. Keep the same tense. (převeď věty do 

pasiva (trpného rodu). Ponechcej stejný slovesný čas, ve ktwerém je originál.)  prosím 

vypracujte písemně 

2) WB 46/1*** Complete the text. Put the verbs in brackets into the past form of the 

passive. (doplň text, přebeď slovesa v rámečku do trpného rodu, minulého času. Do 

slovníčku si zapiš a nauč se tučně vyznačená slova v textu) prosím vypracujte písemně 

3) Complte the sentences with the words in bold in excercise 1. (Do textu doplň tučně 

vyznačená slova ze cvičení 1, tedy ty, která si dopíšeš již do slovníku) prosím vypracujte 

písemně 

 

 

Vše prosím opět zašli do 3. 5. na vyukaaj@centrum.cz 

 

A nyní: ve čtvrtek 30.4. v 16:15 se na vás budu tešit na tomto odkaze: 

https://telekonference.eu/join/ev560z 

Samozřejmě podotýkám, že aktivita je dobrovolná ☺ 

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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11. 5. 2020 – 15. 5. 2020 

 
Something new for you ☺ (11.5 – 15. 5.2020) 

 

1) SB 60/1b,c  Přečti a poslouchej čas, co pisatel chce? A C, kdo, nebo co jsou tito….?  

prosím vypracujte písemně 

2) Slovní zásoba UNIT 5/C,D - prosím vypracujte písemně 

3) WB 50/1 doplň text se psrávnými slovy ,2 doplň tvrzení se správnými slovesy ,3 doplň 

rozhovory se výrazy ze cvičení 2 

 

 

Vše prosím opět zašli do 15. 5. na vyukaaj@centrum.cz 

 

ve čtvrtek 14.4. v 16:15 se na vás budu tešit na tomto odkaze: 

https://telekonference.eu/join/ev560z 

Samozřejmě podotýkám, že aktivita je dobrovolná – ale někdo by jste třeba přijít mohli ☺ 

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

 

 

18. 5. 2020 – 22. 5. 2020 

Řešení z minulého týdne 11.5. – 15.5. 
SB 60/1a,b,c 
1a The text is about looking after baby bears whose mothers have been killed. 
1b He wants money for the bear orpanage 
1c  Yuri: a young brown bear 
      Valentin Pazhetnov:  the professor who runs the bear orphanage 
      Fred…:  the writer of the letter 
      The Russian …: the place where they care for bears who have lost their mothers. 
      Bryansk: the location of the nature reserve where the bears are sent to after the 

orphanage 
 
Something new for you ☺ (11.5 – 15. 5.2020) 

 

1) SB 61/4 Match the words from the text (1-12) to the meanings (a-l) Přiřaď správné 

slovo k definici. - prosím vypracujte písemně 
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2) WB 50/1 doplň text se psrávnými slovy ,2 doplň tvrzení se správnými slovesy ,3 

doplň rozhovory se výrazy ze cvičení 2 - prosím vypracujte písemně 

 

Vše prosím opět zašli do 22. 5. na vyukaaj@centrum.cz 

 

ve čtvrtek 21.5. v 16:15 se na vás budu tešit na tomto odkaze: 

https://telekonference.eu/join/ev560z 

Samozřejmě podotýkám, že aktivita je dobrovolná  

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

 

25. 5. 2020 – 29. 5. 2020 

Řešení z minulého týdne 18.5. – 22.5. 
 
SB 61/4 
1F, 2D, 3L, 4J, 5C, 6K, 7E, 8B, 9H, 10i, 11A, 12G 
 
WB 50/1 

1) playground 
2) sandwich 
3) nervous 
4) customer 
5) experience 
6) tournament 
7) angry 
8) starving 
9) jelly 
10) phones 
11) dealing 
12) trouble 
13) beginning 

 
WB 50/2 

1) feel 

2) do 

3) stay 

4) ´m 

5) be 

6) say 

7) worry 
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WB 50/3 

1) …. 

2) Just stay cool 

3) easy for you to stay 

4) be all right 

5) how do you feel? 

6) I´m starving 

7) don´t worry 

 

Something new for you ☺ (25.5 – 29. 5.2020) 

 

1) WB 51/4 Complete the words with one or two of the letters in brackets. Zkompletuj 

daná slova za pomoci doplění jednoho, či dvou písmen. - prosím vypracujte písemně 

3) WB 51/5 Seřaď slova do správného pořadí ke kompletacidialogu. - prosím 

vypracujte písemně 

4) WB 51/6 Doplňte rozhovor rozhovory, Použij výrazy z rámečku - DOBROVOLNÉ 

 

Vše prosím opět zašli do 29. 5. na vyukaaj@centrum.cz 

 

  

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

 

 

1. 6. 2020 – 5. 6. 2020 

Řešení z minulého týdne 1.6. – 5.6. 
 
WB 51/4 

1) worry 
2) trouble 
3) nervous 
4) jelly 
5) butterflies 
6) pounding 
7) shaking 
8) headmistress 
9) starving 
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10) beginning 
11) embarrassing 
12) really 
13) stomach 
14) secretary 
15) cool 
16) alright 
17) mistake 
18) worried 

 
WB 51/5 

1) myherat´s pounding 

2) I´ve got butterflies in my stomach 

3) My hands are shaking 

4) My legs feel like jelly 

 

Something new for you ☺ (1.6 – 5. 6.2020) 

 

2) WB 52/1,2 Progress check  - prosím vypracujte písemně 

Vše prosím opět zašli do 5. 6. na vyukaaj@centrum.cz 

 

  

  

 

Velmi se těším na viděnou s vámi 

Jiří Adamec 

mailto:vyukaaj@centrum.cz

