
Milí žáci,  
opět Vás zdravím a doufám, že sdílení odkazů již nezlobí. Posílám úkoly na týden od 20.4. 
S pozdravem LK  
 
 21.4. 
Budeme pokračovat v procvičování passive voice – different tenses: 
PS strana 45/cvičení 4– uděláme společně 
 

1. Active - An accident has closed the M6 motorway.  
Nehoda uzavřela dálnici M6. Je použit předpřítomný čas – present perfect,    dálnice je kvůli 
nehodě stále uzavžená.   
Pokud je v aktivní větě použit present perfect – musíme jej použít i v pasivní větě. 

Passive-The M6 Motorway has been closed by an accident.  
Dálnice byla (je )zavřena kvůli nehodě.  
Když použijeme passive voice  - to znamená že fakt, že je dálnice uzavřena je důležitější než 
jaká nehoda se stala.  

2. Active – An ambulance took three people to the hospital. 
V aktivní větě je minulý čas, proto použijeme i past passive 

Passive- Three people were taken to the hospital by ambulance 
3. Active - The police have arrested one of the drivers. 

Aktivní věta je v předpřítomném čase, proto tento čas použijeme i v pasivní větě. 
Passive - One of the drivers has been arrested by the police. 

4. Active- Over 140 000 vehicles use this part of M6 every day. 
Věta aktivní je v přítomném čase, proto použijeme present tense i v pasivní formě 

Passive - This part of M6 is used by 140 000 vehicles every day.  
 
Zkusíte od páté věty sami? Zvýrazněné části věty mají sloužit jako podmět ve větě 
pasivní 
 

23 a 24.4. 
 

CB strana 58 – An unusual place to stay  -poslech: 
 

https://lobkovicovo-
my.sharepoint.com/:u:/r/personal/platt_lobkovicovo_cz/Documents/aj/P5%20u%C4
%8Debnice/20-Project%204e%20L5%20SB_CD3_20.mp3?csf=1&web=1&e=bSlgfK 
 

Please write five different questions you would like to ask the differernt hotel before staying 
there. Na co byste se rádi zeptali jednotlivých hotelů, než byste se tam ubytoavali? 
For example : How much would the double room cost per night?  atc….. 
 
 
Najdete 4 věty v textu v passivu a podaří se Vám je přetvořit na věty aktivní? 
Např: The ice is made with water from the River Torne. 
Aktivní – They make the ice with water from the river Torne. 
 
Pusťte si text ještě jednou a zkuste si jej přeložit. Děkuji. 



A dobrovolné procvičování 3. tvaru nepravidelných sloves, který potřebujeme 
k tvorbě pasivu 
 

 


