
Nápověda pro Quizlet 

Quizlet.com je stránka určená k procvičování slovní zásoby. Je možné se 

zaregistrovat nebo přihlásit, ale není to nutné. Stránka je v angličtině, ale 

ovládání není složité. Každá třída má vytvořenou složku s probíranou slovní 

zásobou, do které se dostanete kliknutím na odkaz: 

3. třída: https://quizlet.com/Marketa_H_/folders/3-trida-chit-chat-1  

4. třída: https://quizlet.com/Marketa_H_/folders/4-trida-chit-chat-2  

5. třída: https://quizlet.com/Marketa_H_/folders/5-trida-project-1  

Vyberete sadu slovíček k procvičování a nahoře v nabídce zvolíte jednu 

z možností: 

 Flashcards – procvičení z „kartiček“ s obrázkem nebo českým překladem 

na jedné straně a anglickým slovíčkem na druhé. Kartičku otočíte 

kliknutím. Je možné si anglické slovíčko i poslechnout kliknutím na ikonku 

reproduktoru. Šipkou se dostanete k dalšímu slovíčku. 

 Learn – napsat slovíčko podle obrázku nebo českého textu, kliknout na 

Answer (nebo stisnkout klávesu Enter), pro pokračování na další slovíčko 

stisknout libovolnou klávesu. 

 Speller (nutná sluchátka nebo reproduktory) – piš, co slyšíš. Je možné 

vybrat rychlost řeči –English (fast) – rychlejší, English (slow) – pomalejší. 

Kliknutí na Replay audio přehraje výraz ještě jednou. Po napsání slovíčka 

je nutné stisknout enter. 

 Test – otestuje znalost procvičovaných slovíček. Různé druhy úkolů: 

Written questions – napsat správné slovíčko, Multiple choice questions – 

vybrat správnou odpověď z nabídky, True/False questions – rozhodnout, 

jestli je výrok pravdivý (true) nebo nepravdivý (false). Odpovědi 
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zkontrolujete kliknutím na Check answer, následně je možné vytvořit nový 

test – Create new test. 

 Scatter – cílem hry je co nejrychleji najít dvojice, správně spojená dvojice 

zmizí. (Start game – začít hru, Play again – hrát znova). 

 Gravity – cílem je napsat správné slovíčko a stisknout Enter dříve, než 

spadne dolů. Na výběr je ze tří obtížností easy (lehká), medium (střední), 

hard (těžká) a z překladu do češtiny (English), do angličtiny (Czech) nebo 

náhodně (random). Hra končí, když asteroid dvakrát narazí na zem, 

neznámé slovíčko je možné přeskočit stisknutím klávesy Esc (objeví se 

tabulka, ve které je nutné opsat správnou odpověď a potvrdit enter). 

Přeji hodně štěstí při učení! 

V případě jakýchkoliv otázek mě můžete kontaktovat emailem: 

marketa.hlavnickova@7zstrinec.cz  
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