
Milí žáci,  

máme za sebou již více než čtrnáct dní nucených prázdnin způsobených koronavirovou pandemií. 

Jistě tyto chvíle využíváte k odpočinku, ale neměli byste také zapomínat na školu. Cizí jazyky patří 

nepochybně k nejdůležitějším předmětům, a pokud se jim přestaneme věnovat, velmi rychle 

zapomínáme veškeré dosud nabyté vědomosti. Předmětová komise cizích jazyků by Vám chtěla touto 

cestou nabídnout alespoň pár odkazů, díky kterým si můžete procvičovat učivo, které jsme v tomto 

roce probrali, ale také lekce, které zřejmě již společně probrat nestihneme.  

Třeťáci mohou využít stránky Happy House, kde najdou téměř kompletní učebnici s poslechy, příběhy 

a hrami. Doporučujeme opakování učiva první až páté lekce, ti šikovnější mohou klidně pokračovat 

šestou a sedmou lekcí. 

https://elt.oup.com/student/happyhouse/level1/?cc=cz&selLanguage=cs 

Čtvrťáci a páťáci najdou materiály k procvičování na tomto odkazu. Bohužel není k dispozici online 

podoba naší učebnice New Chatterbox, nicméně tyto materiály jsou velmi podobné tomu, co jsme 

v tomto roce probírali.  

https://elt.oup.com/student/familyandfriends/?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub 

Žáci druhého stupně využívají učebnice Project 1 a 2, které mají výbornou digitální podporu. Na 

oficiálních stránkách nakladatelství Oxford univerzity press najdete slovní zásobu, gramatiku, 

konverzační témata nebo také různé hry.  Šesťákům doporučujeme procvičování prvních tří lekcí 

z Projectu 1, sedmákům lekce 4 – 6. Pro osmáky bude ideální podívat se na první tři lekce učebnice 

Project 2, deváťáci mohou samozřejmě opakovat výše zmíněné učivo a zaměřit se na třetí až šestou 

lekci Projectu 2.  

Veškeré materiály k procvičování pro 2. stupeň naleznete na tomto odkazu:  

https://elt.oup.com/student/project/?cc=cz&selLanguage=cs 

Nesmíme zapomínat ani na žáky speciálních tříd – béček. Pro ně bude ideální opakovat slovní zásobu, 

kterou jsme probrali v tomto školním roce.  Všechna témata uvidíte zde:  

http://www.naberanku.cz/vyuka/anglictina/zaci/angl01.htm 

Na naší škole se také učí německý jazyk, který si také nepochybně zaslouží Vaši pozornost. Využijte 

proto aktivně stránky https://www.umimenemecky.cz/. Zde si můžete nejprve zvolit předpokládanou 

úroveň znalostí a poté procvičovat jak gramatiku, tak vybraná témata.  

Připomínáme, že materiály k domácí výuce v tištěné podobě si můžete vyzvednout přímo ve škole 

každý den v dopoledních hodinách. Přejeme Vám, aby Vás učení i v této nelehké situaci bavilo, pokud 

nebudete něčemu rozumět, nezoufejte a snažte se dělat spíše cvičení, která nejsou příliš složitá. 

Kdybyste měli jakýkoliv problém s cizími jazyky, klidně nás kontaktujte na školním emailu, cokoliv 

Vám rádi vysvětlíme. A hlavně se moc těšíme, až se zase uvidíme ve škole! V dnešní době je 

nejdůležitější zůstat zdravý, tak ať se Vám hlavně vyhýbají všechny nemoci. 

Zdraví PK CJ. 
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