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Vítám vás v dalším úkolovém týdnu . Některé musím moc pochválit – jste rychlí a snažíte se splnit  

zadané úkoly brzy. Někteří na to moc nespěchají – ale pozor, budete toho pak mít moc, snažte se 

pracovat pravidelně, pak budou i lepší výsledky 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují. Jenom prosím, abyste se pojmenovali svými jmény, 

jinak nevím, o koho jde. 

Např.  Rikota159 – potřebuju tam normální jméno, prosím o přejmenování , nevím, koho si pod tím 

mám představit  - lze udělat v nastavení – settings – pod vaší ikonou, změna jména (username)  

Michal2828 – to snad pochopím, že tu máme Míšu Hladiše 

Ale je vás tam stále málo – opravdu je to připraveno pro vás a moc vám to pomůže při učení slovíček a 

dalších věcí. Když si to všechno aspoň jednou projdete, spoustu si zapamatujete. V pondělí si k tomu ještě 

řekneme a ukážeme si co a jak, ale klidně i přes víkend zkoušejte, ať víte, na co se třeba potřebujete zeptat. 

Kdo nemá po ruce přihlašovací link – posílám ještě jednou: 

https://quizlet.com/join/rvpnWVJA5 

Zadáte si do prohlížeče a přihlásíte se do třídy 7. AB Nivnice. Pozor na své jméno (username)!!! 

 

 

A jak jde učivo? Doufám, že všichni zvládají hezky vytvořit větu v minulém čase nejen kladnou, ale i zápor a 

otázku – jste přece šikulky a umíte to. Takže si to vyzkoušíme 

1. Tady máte nabídku sloves – work, listen, be, like, want, do, study, walk, hope, travel, stop, have 

got, can. 

Co s nimi budete dělat? Zahrajete si na vypravěče. Vymyslete nějaký příběh, ve kterém použijete 

tato slovesa. Používejte jak věty kladné, tak záporné i otázky (jednoduše, nic moc složitého). 

Snažíte se vymyslet co nejvíce vět. Tento úkol mi pošlete na e-mail: yveta.michalcova@zsnivnice.cz, 

a to nejpozději do pátku 10. 4. 

 

2. Blíží se nám Velikonoce – druhý úkol bude: v gramatice si uděláte velikonoční stránku. To znamená 

obrázek (nakreslit nebo nalepit) a popsat, co tam je vidět, co se týká Velikonoc. V Microsoft Teams 

bude ve výukových materiálech časopis, můžete to mít pro inspiraci – samozřejmě si v něm můžete 

počíst a zadám nějaké úkoly pro zpestření 

Další inspiraci můžete najít na youtube: 

https://www.youtube.com/watch?v=CzYplxl_RAc 
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https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE 

https://www.youtube.com/watch?v=Y3UKd6LQKng 

 

3. Nezapomínáte si stále opakovat slovíčka 3A, B – nejlépe využijete quizlet, kde si je můžete i pustit a 

slyšíte správnou výslovnost. 

Vypíšete si slovíčka 3C Problems – s jejich nácvikem pak začnete opět na quizletu, který vám 

pomůže. 

 

V pondělí 6. 4. v 11.00 hodin se na vás budu těšit, bude nás čekat on-line setkání. Připravte si i 

dotazy, kdybyste se potřebovali na něco zeptat, čemu nerozumíte, co potřebujete vysvětlit apod. 
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