
Angličtina   9.třída    Havlíčková do 3. 5. 

Zlatíčka, 

od některých stále nemám ani čárku. 

Nejprve kontrola 

Překlad na trpný rod 

Máslo se dělá z mléka.   Butter is made of milk. 

Fotbal se hraje po celém světě.  Football is played all over the world. 

V metru se nesmí kouřit.  There can´t/mustn´t be smoked in metro. 

Tento lék se nemůže dávat dětem. This medicine can´t be given to children. 

Amerika byla objevena Kolumbem. America was discovered by Columbus. 

Práce byla dokončena minulý týden. The work was finished last week. 

Ten počítač se zaplatí příští týden. The computer will be paid next week. 

Moje taška byla ukradena.  My bag was stolen. 

Naše škola byla postavena před 100 lety. Our school was built 100 years ago. 

Ten film nelze vidět.   The film/movie can´t be watched/seen. 

Překlad na přítomné časy 

Simon  gets up every day at 7 o´clock. He washes, gets dressed and goes downstaire to the 

kitchen. He has breakfast. And what does he like for breakfast? He usually has/eats bread 

and butter and jam and always drinks tea with milk.  

After breakfast he cleans/ brushes his teeth, brushes/combs his hair and then he prepares 

things for school. He puts his books, pencils and an apple into his bag, At quarter past seven 

he leaves home/the house. 

In summer Simon usually walks to school but in winter he goes by bus. At the bus stop he 

waits for his friend James and they both travel/go to school together. James likes school but 

Simon doesn´t. He prefers weekends. And what does he do at the weekend? He often meets 

James, they visit their friends, play football in the park or they watch a good film/movie. 

 

Práce na tento týden, opět překlad na minulé časy (podívejte se na minulý prostý a 

průběhový) 

Bylo pondělí ráno, první den jeho prázdnin. James ležel ještě v posteli, ale nespal. Přemýšlel o 

dovolené, dělal plány, těšil se na svůj výlet k moři s Jenny. Slunce svítilo oknem a venku na 

broskvoni zpíval hlasitě kos. Ve vedlejší zahradě si hrály děti, měly také prázdniny. V křesle 

blízko postele seděla kočka a dívala se na Jamese. Na něco čekala. James vstal a šel do 

koupelny. Zatímco seděl ve vaně, začal zvonit telefon. Vzal si ručník s běžel dolů. Když se 

dostal do předsíně, telefon ještě zvonil.“ Haló,“ řekl James. Doufal, že uslyší Jennin hlas. 



„Haló,“ řekl mužský hlas. „Jamesi, vím, že jsi se těšil na svou dovolenou, ale můžeš dnes přijít 

na pár hodin do kanceláře? Robert je nemocný.“ 

 

Překlad na trpný rod 

Jak se rozbilo to zrcadlo? 

Do kina by se nemělo brát jídlo. 

Příští rok bude vydán (publish) její první román. 

Narodil se v Irsku. 

Kde byl vynalezen počítač? 

Proč se mu dalo tolik peněz? 

Každý v této zemi musí být pojištěn. 

 

That´s all. Have a nice time. 

Your beloved teacher, 

Mrs.Havlickova 

 

 

 

 


