
9_ Anglický jazyk_8A_Procvičování on-line 

 

Milí osmáci, 

Tento týden bude trochu volnější, protože máte všechny sešity ve škole. Nicméně využijeme registrace   

k on-line učebnici, kterou jsem vám posílala přes chat v Teams. Kdo ještě nemá kódy, napíše mi na e-mail: 

hana.strommerova@zsnivnice.cz.  

 

Také zůstává procvičování v Quizletu pro ty, kteří nemají všechno splněno. Opakování není nikdy dost a 

pamatujte „Practice makes perfect!“ Cvičení dělá mistry. 

 

Tak s chutí do toho. 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 5  

 
b) Postupně si projdete a vyplníte všechna cvičení v této lekci. Části Grammar, Vocabulary, Skills, 

Test yourself. Každé cvičení si zkontrolujte pomocí Check. Mezi jednotlivými cvičeními se 

posunujete šipkou vpravo dole Next.  

 

3) Nyní procvičíte stupňování přídavných jmen ještě v interaktivním cvičení. Doplňte správné tvary 

přídavných jmen. Pozor na to, který stupeň doplňujete. Vnímejte nápovědu předložek, srovnání, 

členů.  

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

es_and_superlatives/Comparisons_4_nj34512yg 
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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: 8.A 

School subject: English 

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

send 

 

Dobrovolné úkoly: 

a) For fun: Poslechněte si ukázku a doplňte správné slovíčko – využijte stupňování příd. jmen 

https://en.islcollective.com/video-lessons/frozen-comparative-and-superlative 

 

b) V on-line učebnici si můžete projít lekci 4 v rámci opakování. 

    Have fun with English       
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