
9_anglický jazyk_9.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. 33 máte cv. 7 – říkejte si věty v čase minulém 

průběhovém, co kdo dělal tu neděli. Obrázek si prohlédni, zavři učebnici, pusť si poslech (a odpověz 

na otázky, které uslyšíš – jaká je tvoje paměť? Kolik odpovědí bylo správně? 

 

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 

1. a 2. lekci, které už máme hotové. Ze 3. lekce uděláš jen něco – ale pokud budeš mít chuť, projdi si 

i další věci – využij, že máme možnost toto využít do konce června zdarma. Takže jak na to? 

 

 

 

 Vlevo si rozklikneš MENU a postupně si projdeš každou část lekce 1 a 2 

1. Grammar: část 1, 2, 3, 4, 5 

2. Vocabulary: část 1, 2, 3, 4, 5 

3. Skills: část 1, 2, 3, 4, 5 

4. Test yourself: část 1, 2., 3, 4, 5 

http://www.projectonlinepractice.com/


Ve třetí lekci je povinné: 

1. Grammar: část 1, 2, 3, 4 

2. Vocabulary: část 1,3, 4 

3. Skills: část 2, 3 

4. Test yourself: část 1, 4 

 Vaše aktivita a úspěšnost bude součástí hodnocení .  

 

3. Další úkol je spojen se Dnem matek – máš tady křížovku, zkus najít slova, která jsou ve sloupci 

vpravo. Ta, která neznáš, zjisti, co znamenají. Pokud některé nebudeš moci najít – klikni na slovo, 

objeví se ti první písmeno, a pak už je to snadné. 

 https://thewordsearch.com/puzzle/1118921/mothers-day/ 

 

4. Tady něco speciálního pro „fajnšmekry“, pro dlouhé chvíle, pro procvičení, relaxaci  

 

https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-the-boy-who-

lived?fbclid=IwAR1Pni8WKvkS_7paeO1Emg__SHgL3Z9smaJro5XkSAPxzfQTbtqa-2xDjY4 

 

Solution: 

Učebnice 33/7, 8 
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https://www.wizardingworld.com/chapters/reading-the-boy-who-lived?fbclid=IwAR1Pni8WKvkS_7paeO1Emg__SHgL3Z9smaJro5XkSAPxzfQTbtqa-2xDjY4
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