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Dear students ☺,  
 
tento týden jsme se měli připravit na velký test – opakování celé první lekce. Doma si, prosím, 
zopakujte vše, co jsme od začátku školního roku společně probrali (zopakovali), hlavně: 

− pozdravy 

− představování, seznamování 

− neurčitý člen a/an 

− školní instrukce (rozkazy) 

− číslovky 0-100 

− abeceda, hláskování 

− vazba there is / there are (při popisu obrázku) 

− množné číslo 
 
Projděte si učebnici i školní sešit, dodělejte si chybějící cvičení v pracovním sešitě do strany 9 
včetně. Až si budete myslet, že jste připraveni, zkuste si v PS udělat závěrečné opakování 
(str. 10/11). Test původně plánovaný na 19.10. se bude psát hned první hodinu po nástupu do 
školy, zřejmě tedy v pondělí 2. 11. 

Kdo zvládne (technicky), používá na poslechová cvičení v PS přiložené CD (vložené do průhledné 
kapsy na zadní straně v PS).  

Další cvičení k učivu z naší učebnice (Project 1 (oranžový), 4. edice) najdete na webu: 
https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs. 

A kdo nebude mít stále dost procvičování, může se zdarma zaregistrovat na stránkách 
www.projectonlinepractice.com. Instrukce na kartě vložené v PS. V hodině jsme si vysvětlovali, jak 
registraci provést, ale protože celé probíhá v AJ, tady je stručný návod:  

Na hlavní stránce klikni na šedivé políčko s nápisem „Register“. Objeví se podmínky použití → úplně dole zaškrtni políčko 
(čtvereček) před „I agree to the Terms of Use“ (= souhlas s podmínkami) → klikni „I agree“ (Souhlasím) → vlož kód, který 

najdeš pod černým lepicím proužkem na vložené kartě v PS → klikni „Enter“.  

 
Domácí úkol na dobu distanční výuky / podzimní prázdniny (termín odevzdání – ve škole 2. 11.): 
Utvoř projekt: My Life (Můj život) – podle učebnice na str. 15: na papír A4 (ideálně čtvrtka) 
nakresli / nalep obrázky o svém životě (rodina, záliby, škola, kamarádi – výběr je na tobě) a doplň 
popisky v AJ. Nezapomeň, že projekt je zajímavý už na první pohled, dej si záležet na provedení! 

😊  
 
Pokud budete mít potíže s registrací nebo nějaké další dotazy či problémy, určitě mě kontaktujte 
přes Teams (informační kanál AJ5B(VrM) nebo soukromý chat) nebo můj školní email (viz výše).  
 
Kdo budete mít možnost, určitě se připojte k našim online hodinám, budeme především dělat 

poslechová cvičení a probereme vše, co vám nebude jasné z opakování. Už se těším! ☺ MV 

https://elt.oup.com/student/project/?view=Standard&cc=cz&selLanguage=cs
http://www.projectonlinepractice.com/

