
Milí žáci, 

Zdravím Vás a posílám práci na týden od 4.5. Tento týden máme také jen 2 hodiny AJ. S pozdravem 
LK 

5.5. 

Richardovi děkuji za vyluštění pohádky Raspbery worm 

Nejprve trochu probírané gramatiky k pročtení:  Jak se trpný rod tvoří? 

Trpný rod tvoříme vždy pomocí slovesa BE a slovesa v minulém příčestí - koncovka -ed, nebo třetí tvar 
nepravidelných sloves (např. be finished, be done, be opened, be started, be written, be built atd.) Trpný 
rod můžeme vytvořit od téměř jakéhokoliv slovesa v jakémkoliv slovesném čase, včetně průběhových. 
Podívejte se na následující tabulku, kde uvidíte nejběžnější tvary, ve kterých se trpný rod objevuje: 

čas činný rod trpný rod 
přítomný prostý Somebody writes books. Books are written. 
minulý prostý Somebody wrote a book. A book was written. 
budoucí Somebody will write a book. A book will be written. 
předpřítomný Somebody has written a book. A book has been written. 
přítomný průběhový Somebody is writing a book. A book is being written. 
   
Všimněte si, že v trpném rodě dáváme do požadovaného času sloveso BÝT. Tedy je-li v činném rodě 
sloveso v přítomném čase, v trpném bude v přítomném čase sloveso BÝT. Je-li v činném minulý, v 
trpném bude minulý čas slovesa BÝT. I když je v činném rodě přítomný průběhový, v trpném rodě 
bude v přítomném průběhovém čase sloveso BÝT. Zdá se možná, že je to obtížné, ale ve skutečnosti 
není. Prostě dáme sloveso BÝT do správného času a nakonec přidáme minulé příčestí významového 
slovesa (zde WRITTEN). 

Možná se pozastavíte nad tvarem 'is being', ale tak se tvoří přítomný průběhový čas slovesa BÝT. Ten 
se ale jinde téměř neobjevuje. 

Minulou hodinu jste si měli přečíst v CB článek Save the Orphan bear. Dnes uděláme několik cvičení 
v PS. Na straně 48 prosím vypracujte 1 a 2, cvičení jsou zaměřená na novou slovní zásobu z článku. 
Děkuji. 

7.5. 

Nejprve opět něco z teorie k přečtení: Trpný rod se v angličtině používá daleko více než v češtině. 
Procvičujte ho v psaní i v mluvení. Vyberte si např. nějakou věc a zkuste o ní říct co nejvíce věcí.  
Vezměte si třeba banány (jako příklad). Zkuste o nich říci anglicky, že se dovážejí z tropických 
krajin, používají se při přípravě toho a toho, jedí je rády opičky, atd atd. Ve všech těchto případech 
bude trpný rod. Podobně můžete mluvit o všem možném.  

V učebnici si vyplňte Kvíz na straně 61 A Green Quiz 

Příští hodinu Vám pošlu řešení a uvidíte, jak si stojíte v otázce životního prostředí 

A také zodpovězte otázky CB 61/7a  How green are you? 

 



 


