
 

Angličtina   9.třída    Havlíčková 

Zlatíčka, 

I hope you are right and had a nice Easter. I am sending homework for this week. 

Pozn. Někteří z vás mi ale práci neposílají. Vzhledem k tomu, že se pravděpodobně stane, že budu 

tvořit známky z vaší práce během karantény, měli byste začít pracovat i zbylí. 

 

1. Zkontrolujte práci z minulého týdne 

Auta se vyrábějí v Mladé Boleslavi. Cars are made/produced in M.B. 

Přes Jizeru se staví nový most. A new bridge is being built over the 

Jizera. 

Snídaně se podává. Breakfast is being served. 

Kytky byly zality, Flowers were watered. 

Kniha by se měla přečíst. The book should be read. 

Ty boty lze koupit. The shoes can be bought. 

Třída je uklizena. The classroom is cleaned /tidied /tidy (můžete mít 

taky, ale je to přídavné jméno) 

Jejich postele se právě stelou. Their beds are being made. 

2. Dneska zkusíme převádět věty z činného do trpného rodu (zapište si do sešitu) 

Příklad 1 He bought a new car. → A new car was bought. 

vždy přesouváte předmět do podmětu a sloveso převedete do trpného rodu, ale zachováte 

čas (viz tabulka z minula). V tomto případě podmět původní věty není důležitý, takže ho 

v nové větě vynecháme. 

Příklad 2 A strange man invited her for dinner. → She was invited for dinner by a 

strange man. 

Pokud je podmět důležitý, dáme ho na konec věty s předložkou BY (pokud je to činitel, ten, 

který to udělal) nebo WITH (pokud je to předmět, kterým to bylo uděláno) 

 

3. Převeďte následující věty do trpného rodu (napsat do sešitu) 

They cancelled (zrušili) all flights because of Covid 19. 

People don´t use this road very often. 

He stole a lot of money. 

The company employs (zaměstnává) two hundred people. 

Most teachers don´t like this topic. 

My friends need my help. 

They are going to move the collection to Prague. 

Ann told me a lie. (zde máte dva předměty, můžete si vybrat) 



Mum is writing a letter, 

A plane took him to London. 

 

4. Už přišel nový časopis, můžete si ho zatím projít v elektronické formě 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf 

od úterka ho budu mít u sebe, můžete se zastavit. 

 

Have a nice time. 

Your beloved teacher, 

Mrs.Havlickova 

 

 

 

http://www.bridge-online.cz/wp-content/uploads/R-CZ-MAG-2020-04.pdf

