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Anotace:  

Pracovní listy vznikly v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. Pracovní listy slouží k vyvození, osvojení 

a fixaci pravidel pro tvoření a správné použití gramatického jevu 

„Trpný rod“.  

Pracovní listy slouží k vyvození, osvojení a fixaci rozdílů ve 

vyjádření a použití trpného rodu. První část pracovních listů je 

věnována osvojení správného tvoření trpného rodu ve čtyřech 

základních časových rovinách a to přítomném čase prostém, pomocí 

´will´, minulém čase prostém a předpřítomném čase. Další část se 

zaměřuje na význam a použití trpného rodu, transformaci aktivního 

slovesa do pasivní formy a vyjádření konatele pomocí předložky ´by´. 
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Plněné výstupy:  

Žák ústně sestaví gramaticky správně jednoduché sdělení pomocí 

´trpného rodu´; tvoří trpný rod v přítomném čase, pomocí ´will´, 

minulém čase a předpřítomném čase; rozumí pomalu pronášenému projevu 

na běžné téma; mluví o každodenních tématech; zahájí, udrží a ukončí 

jednoduchý rozhovor na známé téma; ústně předá základní informace. 

 

Klíčová slova:  

Trpný rod, pasivum, to be, příčestí minulé, koncovka –ED, konatel. 
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