
14.4.2020 se PROSÍM přihlašte na QUIZLET, což je suprová webovka (nejen) na 

procvičování angličtiny – přímo těch lekcí, které probíráme. Funguje tak, že učitelé vytváří pro své 

žáky sety na procvičování přesně těch slovíček, frází, vět, které se aktuálně probírají. Cvičíte si hravě 

psaní, poslech, čtení. 

Na adrese: https://quizlet.com/ - nelekejte se, že je v angličtině, čeština ještě není podporovaná, ale 

stránka je přehledná a intuitivní. Dá se stáhnout i jako aplikace.  

 

Nahoře úplně vpravo kliknete na SIGN UP, objeví se tabulka. V ní vyplníte:  

DATE OF BIRTH – vyplňte DAY (den), MONTH (měsíc), YEAR (rok narození). 

USER NAME – vaše uživatelské jméno. Doporučuji vytvořit uživ. jméno z vašeho křestního jména a 

začátku příjmení. Např. Petra Nováková by si vytvořila jméno PetraNo – když se vám ukáže u psaní 

jména: Username already taken + few suggestions (=Uživatelské jméno je už zabrané + několik 

návrhů), zkuste nakombinovat vaše jméno a příjmení tak, aby vám slovo Username zezelenalo, což 

znamená, že toto uživ. jméno je volné a vy ho můžete použít.  

EMAIL – tím, že jste vyplnili vaše reálné datum narození, tak vám to nabídne PARENT‘S EMAIL 

(=rodičovský mail). Zde máte 2 možnosti. Doporučuji se o tom pobavit s rodiči a domluvit se s nimi. 

1) Vyplňte rodičovský mail. Vašim rodičům přijde potvrzující email – v něm kliknou na CONFIRM 

NOW (potvrďte nyní). A otevře se vám váš účet na Quizletu. V budoucnu jde mailová adresa změnit. 

Účet s rodičovským mailem by měl mít některé funkce omezené a rodiče mohou váš účet 

kontrolovat. 

2) Vyplňte svůj soukromý email, pokud ho máte a používáte ho. Kdo ho nemá a chtěl by ho mít, 

může si ho založit (=vytvořit nový). 

PASSWORD – heslo. Nezapomeňte si ho někam poznačit.  

I want to receive news apod. – Pokud kliknete, že chcete, budou vám na mail chodit novinky, 

akce a tipy jak používat Quizlet. Tohle není povinné zakliknout. 

I accept Quizlet’s Terms of Service and Privacy Policy. Tohle musíte zakliknout, protože tím 

dáváte souhlas s používáním Quizletu a jeho podmínkami použití a se Zásadami ochrany 

osobních údajů. 

NAKONEC klikněte na SIGN UP. 

Je možné se přihlásit i přes Google a Facebook (kdybyste měli založené účty), ale je to složitější. 

JAK MĚ NAJDETE? 

1) Úplně jednoduše. Nahoře vlevo kliknete na SEARCH (=HLEDAT) a zadáte: MisaKing123 + kliknete 

Enter. Objeví se vám výčet jmen, já mám vloženou černobílou fotku části obličeje. 

Klikněte na mé jméno a poté pod mým jménem na CLASSES (=třídy). 

https://quizlet.com/


Klikněte na svou třídu a ještě na REQUEST TO JOIN CLASS (=žádám o vstup do třídy). Nyní čekáte, až 

vám to potvrdím. 

Jakmile budete mít potvrzeno, můžete začít procvičovat. Ideálně sety, které jsou přímo ve vaší třídě. 

Vytvořila jsem náš vlastní set k aktuálně probírané lekci 5. 

2) Kdyby se vám nedařilo mě najít, zkuste tento odkaz: https://quizlet.com/join/x9gNjAUPP 

JAK PROCVIČOVAT? 

Když např. kliknete na set PROJECT … UNIT 5 - part A(B), nabídne se vám několik možností jak cvičit: 

FLASHCARDS – oboustranné kartičky s výrazem v aj i češtině. 

LEARN – procvičování, kde si můžete v Options (Nastavení, vlevo) rozhodnout Error checking points: 

Exact answer - jako správná odpověď bude uznána pouze Přesná odpověď. One answer – jako 

správná odpověď bude uznána alespoň 1 správnou odpověď. 

Answer with - buď můžete odpovídat anglicky, česky nebo obojím způsobem. 

Question types – typy otázek. 

Written questions – odpovědi může psát v aj, češtině, nebo obojím způsobem.  

Audio – můžete mít i zvuk nebo bez něj. 

WRITE – píšete odpovědi. 

SPELL – píšete, co slyšíte nebo píšete překlad slov. 

TEST – test s různými možnostmi, opět se dá nastavit v Options. Pokud si něco změníte, dejte Create 

a new test. 

MATCH – přetahujete jedno slovo/výraz z dvojice na druhé a tím zmizí. 

GRAVITY – dá vám nabídku, jak těžký level chcete a jestli chcete odpovídat v čj, aj nebo náhodně. 

Vlastně chráníte Zemi před asteroidy = slovíčka. Píšete překlad a dáte Enter. 

LIVE – online skupinová hra, kdy je potřeba více hráčů a učitel zadá heslo, kterým se do hry vstoupí. 

Můžeme zkusit časem.   

https://quizlet.com/join/x9gNjAUPP

