
9_anglický jazyk_6.A_Procvičujeme online „My life“   

 

Vítám vás v dalším týdnu (11. – 15. 5.) – tentokrát nemáme po ruce sešity, tak to bude vypadat trošku jinak. 

Stále si opakujete slovíčka 1B, měsíce, dny  – čeká nás pak datum, budeme to potřebovat. Pokračujete 

 s nácvikem slovíček 1C – Mickey, Millie and Mut (využijete Quizlet).  

Také si stále procvičujete řadové číslovky (Quizlet, poslechy), ať je umíte správně vyslovovat a také napsat. 

 

1. Na úvod si poslechněte v učebnici na str. 10 cv. 4 (14) – máte tu takový úvod k datu. Pak si text  

přečtěte nahlas (i několikrát) a spojte si údaje vlevo s datem, ke kterému patří. 

 

2. Kdo neudělal, je potřeba dokončit registraci online učebnice – teď s ní budete pracovat (přístupové 

kódy máte v chatu). 

JAK a CO? 

 

 

Vlevo je „Menu“ – když rozklikneš, máš tam hned nabídku „1 My life“. 

První je „Grammar“ – uděláš část 1 ( Present Simple)  a část 2 (Ordinal numbers) (čísla jsou v horní liště). 



Následuje „Vocabulary“: - tady část 1 (Ordinal numbers), část 2 (Months), část 3 (Dates) 

Pak je „Skills“ – čeká tě část 1 – Listening, část 2 -  Listening, část 3 - Reading, část 4 – Communication, 

         část 5 – Writing 

Poslední je „Test yourself“ - tady uděláš část 1 – Listening, část 4 – Vocabulary, část 5 – Grammar. 

Kdo je šikovný a chce body navíc (protože já uvidím, kdo jak pracoval – jak dlouho a jak byl šikovný),  může 

 si projít i zbývající části, které jsme ještě úplně nedělali a otestovat si tak svoje schopnosti. 

Na konci týdne uvidím, jak budu moci koho pochválit – a doufám, že to budou všichni   . 

 

Ke cvičením se můžete vrátit, můžete si to udělat několikrát, abyste se procvičili. Je to jen dobře pro vás 

 

3. Pro osvěžení a procvičení tu máte nějaká videa: 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqzNhBlpVHM – Months, Dates 

https://www.youtube.com/watch?v=7rO4Z7KJtp4 – Ordinal numbers 

https://www.youtube.com/watch?v=pzkVK6UJUYg – Song 

https://www.youtube.com/watch?v=0CWWNzprEQ4 - Song 
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