
Anglický jazyk 9.ročník

Domácí práce na období od 1.4. do  13.4.

1. Nejprve ještě jednou vezměte do ruky pracovní sešit s cvičeními ve 4. lekci a vaši 
práci mi pošlete.  Buď hotová cvičení ofoťte, nebo mi pošlete přehled výsledků, např.: 
Project 4, lekce 4B, cv. 1.   3 - There are, crossing the street
                                           4 – There´s, talking on a mobile

2. Project 4, část 4A a 4B  Our environment – Naše životní prostředí

Konverzační téma: Climate change - klimatická změna, caring for the environment –
péče o životní prostředí.
Osvojit si nová slovíčka k lekci (viz. pracovní sešit str. 76 a 77)
Začít práci na cvičení 3 na str. 67 v učebnici.

Gramatika: Passive voice – Trpný rod

Nejprve si ujasněte co je trpný rod v češtině.
Srovnejte větu „ Jsem pozvaný.“ s větou „ Já zvu.“

Otevřete pracovní sešit na straně 72 až 73 a pečlivě prostudujte přehled mluvnice k 5. 
lekci. Udělejte si výpisky a pak se dejte do práce v učebnice na straně 56 až 59.  
V pracovním sešitě vypracujte část  5A a 5B. Výsledky mi pošlete najednou.

Přehled mluvnice z pracovního sešitu vám doplňuji o další poznámky.

Přítomný čas prostý          I am                     invited               jsem pozvaný
Otázka                               are you                invited?             jsi pozvaný?
Zápor                                 we are not          invited               nejsme pozváni

Minulý čas prostý              I was                  invited               byl jsem pozvaný
Otázka                                were you             invited?             byl jste pozvaný?
Zápor                                  he was not           invited              nebyl pozvaný

Předpřítomný čas               I have been           invited              byl jsem pozvaný
Otázka                                has he been          invited?            byl pozvaný?
Zápor                                  we have not been  invited             nebyli jsme pozvaní

Budoucí čas                        I will be                invited             budu pozvaný
Otázka                                will he be              invited?           bude pozvaný?
Zápor                                  he will not be        invited             nebude pozvaný

Infinitiv trpný                     to be  nivited                                 být pozvaný



Ve spojení s will, shall, can, may must, should stojí infinitiv bez částice to, např.
Jana must be invited.  Janu musíme pozvat. (Jana musí být pozvána).
He should be  invited. Měli bychom ho pozvat. (Měl by být pozván.) 

            
            Trpný rod se v angličtině se užívá mnohem častěji než v češtině, zvláště v případech,   
            kdy je původce děje neurčitý ( they, somebody, , people,…). V češtině dáváme, v
            těchto případech, přednost slovesu v rodě činném nebo se užívá sloveso zvratné   
             (udělalo se). 

           Určitě je vám jasné, že když se trpný rod tvoří pomocí slovesa to be a příčestím 
            trpným (třetí tvar u sloves nepravidelných nebo přidáním koncovky –ed, je-li sloveso
            pravidelné). Jak jste se mohli dočíst v učebnici a pracovním sešitě, je nutné si 
            zopakovat nepravidelná slovesa.

           Shrnutí úkolů

- několikrát si přečíst přehled mluvnice k 5. lekci v pracovním sešitě
- napsat výpisky do sešitu (trpný rod)
- přečíst článek „Global warming“ a projít cvičení k článku
- postupně vypracovat cvičení v prac. sešitě lekce 5A a 5B
- cvičení odeslat všechna najednou na moji e-mailovou adresu
- osvojit si nová slovíčka k lekci 5A a 5B 
- začít práci na cvičení 3 na straně 67 v učebnici                

Do not forget, you haven´got holidays. Your holidays will come in summer. Until 
that time you must go on learning.
I am looking forward to your e-mails.
Your teacher of English

             


