
9_anglický jazyk_7.AB_práce s online učebnicí   

 

Hezký další týden všem (11. – 15. 5.). Bude trošku jiný, protože nemáte sešity. Budeme mít trochu jinou 

práci, ale zajímavou. Každý proto potřebuje být zaregistrovaný k práci s online učebnicí – kdo tam ještě 

není tak honem – přístupové kódy máte v chatu. 

1. Jinak samozřejmě celý týden věnujete i nácviku nepravidelných sloves – tady pomáhá Quizlet (taky 

jsou stále někteří, co nenašli cestu k registraci  ). Bude nás pak čekat prověření znalostí, tak buďte 

svědomití a trénujte . 

 

2. Nejdůležitější úkol týdne je online procvičování – opakování 3. lekce. Půjdeš na známou stránku 

www.projectonlinepractice.com, kde máš registraci přístupu k učebnici. Tady si celou lekci projdeš. 

 

Jak budeš postupovat? 

 

Otevřeš si učebnici a nejdřív rozklikneš vlevo „MENU“. Najdeš si 3. LEKCI „ HOLIDAYS“. Tady pak půjdeš 

postupně: 

a) Grammar: tady tě čeká – 1. Past Simple be, 2. Regular vers, 3. Irregular verbs, 4. Questions and                     

    short answers, 5. Review 

b) Vocabulary: Holidays 1, Holidays 2, Holiday problems 1, 2, Phrases with at, in, on 

c) Skills: Listening 1, Listening 2, Reading, Communication and Writing 

d) Test yourself: Listening 1, Listening 2, reading, Vocabulary, grammar.  

https://www.projectonlinepractice.com/


 

Takto si projdeš celou lekci. Pokud budeš mít hotovo a hezky ti to půjde, můžeš si samozřejmě projet 

i lekce 1 a 2  (vaši aktivitu budu sledovat a uvidím, jak vám to půjde). Když se ti něco nebude dařit, 

klidně si to projdi víckrát, až všechno zvládneš. 

 

3. Další úkol je opět něco trochu jiného. Tvým úkolem bude vymyslet příběh – komiks na téma 

dovolená, prázdniny. Toto uděláš 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 .  

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 pátečního večera (15.5.). POZOR!!! – dialogy budou v čase minulém. 

 

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

Podívej se na celé video a zkoušej si, co to všechno umí, než se pustíš do vlastní práce. Na konci máš 

také popsáno, jak uděláš ten výstřižek, aby šlo komiks uložit k sobě. 

 

4. Posledním, takovým jenom dobrovolným úkolem je pohrát si s křížovkou. Jsou tam tvary 

minulého času nepravidelných sloves. Hledej.  Vždycky označíš slovo jedním tahem a ono tam 

zůstane. Pokud ti nepůjde něco najít, klikni si na slovo vpravo ve sloupci a ukáže se ti první písmeno 

– pak už je to snadné. Ne všechna slovesa znáte – zkuste si i zjistit, které sloveso to vlastně je – musíš 

si zjistit přítomný čas 

 https://thewordsearch.com/puzzle/221674/doing-words/ 
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