
9_Anglický jazyk_6B_Procvičování on-line 

 

Milí šesťáci, 

Tento týden bude trochu volnější. Odevzdali jste sešity ke kontrole a minulý týden jste se měli zaregistrovat 

k používání on-line učebnice Project 2. Kdo to ještě nestihl, najde přístupové údaje v chatu v Teams nebo 

mě bude přímo kontaktovat na e-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz, abych mu přístupové údaje poslala. 

 

Sady v Quizletu máte mít všechny procvičeny, i ty jsou předmětem kontroly. Kdo však nemá splněno, může 

klidně pokračovat dál a procvičovat, protože „Practice makes perfect“ = cvičení dělá mistry. 

S chutí do toho.       HS 

 

Úkoly na následující týden (11. – 15. 5.): 

1) Přihlaste se do on-line učebnice vaší e-mail adresou a heslem, které jste si zvolili.  

https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index#/sc-login 

 

POZOR!!! V některých případech musíte použít psaní anglického apostrofu (zkrácené tvary 

apod.)  

Rychlá kombinace kláves je Alt 039 – toto funguje v Teams a on-line cvičeních,                       

Alt 0146 „’ „ – toto funguje ve Wordu. Zkuste si to v obou prostředích, aby vám to při 

doplňování zbytečně neukazovalo chybu. Nebo najdete svůj způsob, jak si s tím poradit.  

 

2) Otevřete si on-line učebnici: Enter Online Practice Project 2 (červená) 

a) Zvolíte Menu – Unit 1 My life 

Každé cvičení na stránce si zkontrolujte klikem na Check a dále se posunujete šipkou vpravo dole 

Next. 

b) Menu: Unit 1 -  Grammar a vypracujete cvičení 1, 2 – modrá záložka nahoře (kdo bude chtít 

další, může) 

c) Unit 1 - Vocabulary – všechny záložky 1-5 

d) Unit 1 – Skills – všechny záložky 1-5 (jsou to poslechová a cvičení na porozumění textu) 

e) Unit 1 – Test yourself – cokoliv                                    
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3) Podívejte se na následující video a zkuste doplnit správnou možnost. 

https://en.islcollective.com/video-lessons/present-simple-pink-panther 

 

 

4) Dobrovolný úkol: 

Stránky už znáte z minulého týdne, kdy tam byl poslech na číslovky 

a) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present

_Simple/Present_Simple_hr39728hk - opakování přítomného prostého času 

 

b) https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_a

nd_dates/Say_the_date_ua7530rd - měsíce, dny, řadové číslovky 

 

 

Klikněte na email my answers to my teacher a vyplňte následující: 

Enter your Full name – vaše celé jméno 

Level/group: 6.B 

School subject: English 

Teacher´s e-mail: hana.strommerova@zsnivnice.cz 

send 

 
 

                            Enjoy the time!       

https://en.islcollective.com/video-lessons/present-simple-pink-panther
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Present_Simple/Present_Simple_hr39728hk
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_and_dates/Say_the_date_ua7530rd
https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Days_and_dates/Say_the_date_ua7530rd
mailto:hana.strommerova@zsnivnice.cz

