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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. 

Chválím ty, kteří se přihlásili na quizlet a procvičují. Jenom je vás málo  – neváhejte, máte tam možnost 

tak procvičit slovní zásobu a další věci, že vám v hlavě zůstanou. Kdyby někdo tápal, posílám ještě jednou 

link:   https://quizlet.com/join/DmPBgkpDy 

Zadejte si do prohlížeče a požádejte si o vstup do třídy 9. B Nivnice. Budou tam přibývat další materiály 

k procvičení a ráda bych vás tam uvítala. Pozor, vaše jméno ať je vlastní, nikoli přezdívka, aby bylo jasné, 

o koho se jedná . 

 

Co se týká úkolů, někteří je moc nedělají, ale ty na stránkách jsou povinné! Stejný úkol jste minule mohli 

vypracovat v Teams, abych se k němu dostala - tady musím chválit, všechny byly udělány hezky, opravdu 

jste reagovali na situaci. Ten kdo to ještě neudělal - buď dokončí on-line nebo mi pošle svých 6 vět  

na e-mail: yveta.michalcova@zsnivnice.cz 

1. Procvičování slovesa WILL ve smyslu nabídky pomoci. Stále platí stejná pravidla, zápis máte  

 - kdo tápe, znovu si pročte v gramatice. 

 

V učebnici na str. 27cv. 5 – přečtěte si rozhovory a najděte, kdo nabízí pomoc a jak: 

 

 I´ll do it. 

 OK. I´ll get it for you. 

 Vidíte, že tady používáme zkrácený tvar slovesa WILL……´LL. 

Napište do sešitu část b) – Martinovi přátelé nabízí pomoc, co kdo udělá. Podle obrázků nabídněte 

pomoc.  

Napište 3 věty v 1. os. j. č. - I´ll….., 3 věty v 1.os. mn. č. – we´ll….. 

2. Navážete v pracovním sešitě str. 21, cv. 3 – spojíte si, co k sobě patří. 

Pokračujete ve cv. 4, kde nabídnete svoji pomoc a použijete tato spojení. 

 

3. Trénujete slovíčka 2D Kids – hojně k tomu používáte quizlet, protože vám s tím opravdu pomůže, 

hlavně se správnou výslovností. Už si připravujete i slůvka „2 Culture“. Blíží se konec lekce, proto si 

jedete dokola celou slovní zásobu 
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4. Protože se blíží Velikonoce, jste doma a  jste šikovní, mám pro vás speciální úkol . Na stránce 

www.storyboardthat.com 

 

Je v angličtině (pro ty, kteří by moc tápali, lze přepnout i do češtiny, ale nepřeloží vám to všechno 

správně). Lze tu zdarma vytvářet komiksy – o 3 okýnkách (kdybyste chtěli něco víc, je to pak 

placené, což nechceme). Dá se tady jednoduše pracovat, projevit svůj talent a nápaditost .  

Projděte si to a vaším úkolem je vytvořit komiks na téma jaro, Velikonoce. Zkuste si s tím pohrát a 

výsledek svého snažení mi pošlete na e-mail (na stránce se vám to neuloží, musíte použít “výstřižky, 

vystřihnout si co potřebujete a to uložit a poslat). Už se moc těším na vaše výtvory, a to nejpozději 

do čtvrtečního večera (9.4.). 

Podrobnější návod – velmi hezky udělaný, srozumitelný, můžete shlédnout na: 
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TT1bXtu0gak 

 

Pro velikonoční inspiraci se můžeš podívat na další videa na YouTube   

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

https://www.youtube.com/watch?v=z-39h0xYqdE 

https://www.youtube.com/watch?v=Yx8gVDBWVuY 

 

V pondělí 6. 4. ráno v 9 hodin se sejdeme při on-line výuce. Proto běžte včas spát, ať nezaspíte  

Připravte si případné dotazy, co byste potřebovali vědět, vysvětlit, apod. 

 

ŘEŠENÍ: 

Učebnice 27/5b – osoby se vám mohou lišit podle toho, jak jste se rozhodli: 

1 – We´ll do the shopping for you.  2 – I´ll bring some CDs. 

3 – I´ll put some drinks and glasses out. 4 – We´ll arrange the tables and chairs. 

5 – I´ll make some sandwiches.  6 – We´ll clear up the rubbish after the party. 

Pracovní sešit 21/3,4 

2 – I´ll clean the room.   3 – I´ll make the sandwiches. 

4 – I´ll arrange the tables and chairs. 5 – I´ll get some drinks. 

6 – I´ll wash up the dishes. 
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