
Angličtina   9.třída    Havlíčková do 24. 4. 

Zlatíčka, 

od některých stále nemám ani čárku. 

1. Kontrola z minula 
They cancelled (zrušili) all flights because of Covid 19. All flights were cancelled because of… 
People don´t use this road very often. This road isn´t used very often. 
He stole a lot of money. A lot of money was stolen. 
The company employs (zaměstnává) two hundred people. Two hundred people are 
employed by the company. 
Most teachers don´t like this topic. This topic isn´t liked by most teachers. 
My friends need my help.  My help is needed for my friends. 
They are going to move the collection to Prague. The collection is going to be moved to 
Prague. 
Ann told me a lie. (zde máte dva předměty, můžete si vybrat) A lie was told me by Ann./ I was 
told a lie by Ann. 
Mum is writing a letter,  A letter is being written by mum. 
A plane took him to London.  He was taken to London by plane. 
 
Omlouvám se, ale nový časopis přijde až v týdnu od 27.4. 
http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf 
 

2. Práce na tento týden 

Překlad na trpný rod 

Máslo se dělá z mléka. 

Fotbal se hraje po celém světě. 

V metru se nesmí kouřit. 

Tento lék se nemůže dávat dětem. 

Amerika byla objevena Kolumbem. 

Práce byla dokončena minulý týden. 

Ten počítač se zaplatí příští týden. 

Moje taška byla ukradena. 

Naše škola byla postavena před 100 lety. 

Ten film nelze vidět. 

Překlad na přítomné časy 



Simon vstává každý den v 7 hodin. Umyje se, obleče a jde dolů do kuchyně. Dá si snídani. A co 
má rád k snídani? Obvykle jí chléb s máslem a džemem a vždycky pije čaj s mlékem. 
Po snídani si Simon vyčistí zuby, učeše vlasy a pak si připraví věci do školy. Dá si do tačky své 
knihy, tužky, jablko. Ve čtvrt na osm odchází z domu. 
V létě Simon obvykle chodí do školy pěšky, ale v zimě jezdí autobusem. Na autobusové 
zastávce počká na svého kamaráda Jamese a ti dva kluci cestují do školy spolu. James má 
školu rád, ale Simon ne. Má raději víkendy. A co dělá o víkendu? Často se setká s Jamesem. 
(oni) navštíví kamarády, hrají  v parku fotbal nebo se dívají na dobrý film. 
 
That´s all. Have a nice time. 
Your beloved teacher, 
Mrs.Havlickova 
 
 

 

 


