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Milí sedmáci, 

V době, kdy máte odevzdané veškeré sešity ve škole, bude trošku volnější režim a budeme se opírat             

o on-line učebnici/pracovní sešit, do níž jste všichni obdrželi přístupové údaje v chatu přes Teams. 

Nadále zůstává v platnosti procvičování na Quizletu, zvlášť těm, kteří nesplnili doposud požadované úkoly. 

Děcka, všechny tyto nástroje vám mají pomoct v době, kdy k sobě máme daleko a nemůže procvičovat v té 

intenzitě, jako bychom procvičovali ve škole. A třeba i poté, co se vrátíme do školy, protože „Practice 

makes perfect“ – cvičení dělá mistry. 

Tak se do toho s chutí pusťte. Držím palce.       HS 

 

Úkoly na následující týden (11. - 15. 5. 2020): 

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 3 Holidays 

b) Postupně si projděte a procvičte všechna cvičení, která najdete v této lekci. Každé cvičení si 

zkontrolujte pomocí Check. Pak se posunujte šipkou Next vpravo dole. 

 

Části jsou Grammar, Vocabulary, Skills, Test yourself 

 

 
 

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


3) Zkouška porozumění poslechu a zároveň procvičení nepravidelných sloves. V následujícím odkaze si 

poslechněte rozhovor a doplňte chybějící údaje. 

Pozn. Apostrof – rychlá kombinace kláves je Alt +039 

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

e/Past_Simple_Irregular_Verbs_-_Video_ga37680tv  

 

Na konci klik na Finish a pošlete mi vaše výsledky – postup je uveden níže 

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

Enter your Full name – vaše celé jméno 

Level/group: 7.A 

School subject: English 

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

send 

 

Dobrovolné úkoly: 

a) For fun: you can try to complete sentences and use past simple forms in this short video – doplňte 

chybějící údaje, používejte minulý čas prostý 

https://en.islcollective.com/video-lessons/mr-bean-exams 

 

Můžete mi pak poslat informaci o vašem výsledku, kolik bodů jste dosáhli. 

 

b) Kdo si chce zopakovat, může si klidně projít i lekci 2 nebo 1 v on-line učebnici.  

 

 

     Have fun with English       
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