
3_anglický jazyk_9.B_práce s textem 

 

Připravila jsem vám na opakování a procvičování slovíčka. Buď se přihlásíte do aplikace: www.quizlet.com  

(je zdarma, lze i na mobilu) nebo se dostanete do třídy pomocí následujícího odkazu: 

 

 https://quizlet.com/join/DmPBgkpDy 
 

Někteří už máte zřízený přístup z němčiny, takže jděte buď přes odkaz nebo třída „9.B Nivnice“. 

Pokud byste se nově hlásili do aplikace, pak přes Google účet, pomocí vaší mejlové adresy a hesla nebo 

facebooku. Možná to bude chtít i souhlas od rodičů, potvrzení mejlu – uvidíte. Proto jít tam přes odkaz by 

mělo být jednodušší 

Když se tam dostanete, tak ve vyhledávání (search) si dejte třídu  „9.B Nivnice“ a požádejte o přístup do 

této třídy. Jako jméno si dejte vaše skutečné jméno, ne žádnou přezdívku. Pak můžete už procvičovat 

slovíčka, která jsem vám tam připravila. 

 

Jak tam pracovat?  více viz odkaz na videu:  

  

https://www.youtube.com/watch?v=w5JjnvyMS_U – část 1  

https://www.youtube.com/watch?v=mU5fzPoAys0&feature=youtu.be – část 2  

 
 

Chtěla bych, abyste si prošli všechna cvičení – flashcards, learn, write, spell, test. Kdo zvládne, může pak i 

hrát na „Play“ – spojovat, psát slovíčka Kdo se tomu bude hezky věnovat, určitě se všechna slovíčka 

správně naučí. Nezapomínejte si klikat na „megafonek“, kdy to slovíčko uslyšíte a můžete se ho naučit 

správně vyslovovat. Budu vás u toho sledovat, jak se komu daří – ti pilní získají plusové body 

 

 Další aplikace, kam se můžete přihlásit (do 30.4. je to zdarma) a procvičovat si různé věci pomocí příběhů 

a písniček (i když v jednoduché formě), a to i na telefonu je :  http://www.mywowenglish.com – tohle je pro 

vás spíše jako oddechovka, pro zpestření a na procvičení))) 

 

 

 

http://www.quizlet.com/
https://quizlet.com/join/DmPBgkpDy
http://www.mywowenglish.com/


A co úkoly na další týden? Stále budeme pracovat se slovesem “WILL“, opakovat slůvka a další. Doufám, 

že se vám daří úkoly plnit, pokud by někdo něco potřeboval, nebojte se ozvat 

 

1. Vezmi si učebnici na str. 25 a podle cvičení 5 napiš do cvičného sešitu své předpovědi, co myslíš že se 

stane či nestane s věcmi na obrázku. Zkus ke každému 2 věty. Nemáme poslech, abyste napsali co si myslí 

druzí, proto využijete vlastní nápady. 

Např. Myslím, že ve vzduchu bude čím dál víc letadel. Nemyslím si, že bude víc letišť.:))), atd. 

Máš tam 8 věcí, to je 16 vět… - piš věty jednoduché, nezaplétej se do toho. Střídej vazby myslím, 

nemyslím, doufám. 

 

2. V učebnici na str. 26 si přečti úvodní text – čti si nahlas, projdi to 2 – 3x, ať dostaneš do hlavy slovní 

obraty ve větách. Text si i přelož a udělej cvičení 2 – doplň podmět, kdo co udělal – (písemně do cvičného) 

 

3. Učebnice str. 27 cv. 3 – budeš pracovat s frázemi a obraty podle textu. Spoj vždy začátek a konec věty, 

tyto napiš do sešitu. b) Přelož si je. V části c) reaguj na situaci pomocí obratů z části a) – opět napiš 

 

4. Pracovní sešit str. 20 cv. 1 – doplň chybějící slova do textu podle textu v učebnici a cv. 2 – doplň reakce 

na situace podle obrázku – používáš fráze podle uč. cv. 3 

 

5. Stále si opakuješ slovíčka 3. lekce – A, B, C – využívej quizlet.com, hodně ti pomůže, lépe se je naučíš 

 

 

 

 

 

Řešení: 

Učebnice 26/2: 1 – Martin 2 – the DJ 3 – Lewis 4 – Sonia 5 – Lewis 6 – Pete 

   7 – Trish 

27/3: 1 – I’m really looking forward to it.  Fakt se na to těším. 

2 - You’re kidding!    Kecáš 

3 – What’s the problem?   Co se děje? 

 4 – He / she can’t make it.   Nezvládne to, nemůže to udělat. 

 5 – Are you sure?     Jsi si jistý? Jistě? 

6 – Are you having a good time?  Bavíte se? 

 7 – Would you like a drink?   Dal by sis pití? 

 8 – Here goes.     Odvahu! Do toho! 

27/3 c) 1 – I’m really looking forward to it. / You’re kidding/ Are you sure? 

 2 – You’re kidding. / Here goes. 

 3 – He can’t make it. /  You’re kidding / Are you sure? 

 4 – You’re kidding. / Are you sure?  

 5 – What’s the problem? 

 6 – I’m really looking forward to it. / You’re kidding. / Are you sure? / What’s the problem? 

 7 – Would you like a drink? 

 8 – Are you having a good time? 

 

Pracovní sešit: 

20/1:    2 – make 3 – ill  4 – borrowed  5 – number 6 – latest 7 – arranged 

 8 – made 9 – like 

20/2: 2 – Would you like a drink?  3 – What’s the matter? 4 – You’re kidding. 

 5 - Would you like to dance?  6 – Are you having a good time? 

 


