
9_anglický jazyk_8.B_práce s online učebnicí   

 

Tak nám začíná další týden (11. – 15. 5.), tentokrát bude trochu jiný, protože nemáte kam psát. Všichni 

dostali přístupový kód k online učebnici, zaregistrovali se a teď přichází ta chvíle, kdy to budete využívat. 

 

1. Než začnete, vezměte si svoji učebnici. Na str. 64 máte text THE USA. Ten si přečtěte (nebojte se číst 

nahlas), pak si ho poslechněte (34) a odpovězte si na otázky ve cv. 1. Potom najděte v textu místa 

popsaná ve cv. 2. Na závěr byste měli něco vědět o Spojených státech – základní informace si 

zapamatujte. 

 

2. Teď je čas na práci s online učebnicí. Najedeš si na stránky, kde máš registraci -

http://www.projectonlinepractice.com/ a začneš procvičovat. Tvým úkolem je projít a procvičit si celou 

5. lekci „THE WORLD“. 

 

 

 

Nejdřív si klikni vlevo na MENU a půjdeš postupně: 

a) Grammar: 1 – How questions, 2 – Comparatives, 3 – Superlatives, 4 – as…as, 5 - Review 

b) Vocabulary: 1 – Places 1, 2 – Places 2, 3 – The weather, 4 – Comparative adjectives, 5 – 

Superlative adjectives 

http://www.projectonlinepractice.com/


c) Skills: 1 – Listening 1, 2 – Listening 2, 3 – Reading, 4 – Communication, 5 - Writing 

d) Test yourself: 1 – Listening 1, 2 – Listening 2, 3- Reading, 4 – Vocabulary, 5 – Grammar 

 

Takto si všechno projdeš – neboj se to projít i několikrát, když ti něco nepůjde. Já budu vaše 

snažení sledovat a uvidím, jak vám to jde, jestli umíte 

Kdo bude mít hotovo, můžete si klidně projít lekce 1 – 4, ať si zopakujete, co už umíte. Do konce 

června máme kódy zdarma k dispozici, tak je využijte. 

 

 

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

cestování, zeměpis. 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 nedělního večera (17.5.). 

 

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. Samozřejmě nezapomínáte na opakování – máme konec lekce, takže si projdi celou slovní zásobu  

5. lekce – v zadání bude čekat kvíz. 

 

5. Posledním, takovým jenom dobrovolným úkolem je pohrát si s křížovkou. Jsou tam názvy 

evropských zemí – najdeš všechny? Pokud nebudeš moci něco najít, klikneš na název země vpravo, 

objeví se ti první písmeno a pak už je to snadné  

 

 https://thewordsearch.com/puzzle/18/european-countries-1/ 

 

Solution:Učebnice 64 / 1,2  

http://www.storyboardthat.com/
https://m.youtube.com/watch?feature=youtu.be&v=TT1bXtu0gak
https://thewordsearch.com/puzzle/18/european-countries-1/

