
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 30. března – 3. dubna) 
 

POKYNY:  Jednotlivé třídy mají vypsané učivo a úkoly, po vypracování mi zašlete 
výsledky na e-mail. Posílejte, pokud možno, všechny úkoly najednou jedním e-mailem, 
kdykoliv v týdnu, nejpozději však do pátku 3.dubna. Pro lepší přehlednost nezapomeňte 
uvést cvičení, stranu, úkol, apod...  
U online cvičení si průběžně zapisujte výsledky a chyby, které jste udělali, popř. čemu jste 
nerozuměli. Můžete také vyfotit či použít print screen... Výsledky mi pak zašlete v jednom e-
mailu. Děkuji. 
Na internetu lze nalézt spousty www stránek na procvičování, kdo má chuť, sám si může 
procvičovat, popř. se mnou pak výsledky konzultovat... 
Pokud si nebudete vědět s něčím rady, tak mě kontaktujte, jsem tu pro vás. :-) 

 
Český jazyk - 6. třída 

 mluvnice:  - opakování - stupňování přídavných jmen (uč. 81) 
- písemně (do školního sešitu) - učebnice str. 82/5a - vypište pouze     
požadované tvary v závorkách 
                        str. 83/7 - užijte ve větách 
             str. 83/8,12a - vypsat pouze 
požadovaná slova (kde je nutno doplnit písmeno)   
  

 literatura: - čítanka str. 136 – 141 – Rudolf Luskač – Závoj zeleného ticha (přečíst,   
poslat stručný obsah a hlavní postavy) 
- pracujte na referátu a čtenářském deníku, nejpozději do pátku mi   
pošlete foto/pdf obojího.  

 
 
Anglický jazyk - 3. třída 

 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson2.php - cvičení obsahuje pět 
částí, vypracujte všechny, v úvodu každého oddílu jsou slovíčka, která si přečtěte a 
použijte do cvičení. (Vysvětlivky - Continue lesson - pokračovat; check exercise - 
zkontrolovat cvičení. Zpět se posouváte šipkou do leva v horní liště prohlížeče.)  

 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson2-room.php (vytvořte svůj 
vlastní pokoj, posouvejte předměty do rámečku) - můžete vyfotit a poslat mi na 
mail :-) 

 
Anglický jazyk - 4. třída 

 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson3.php - cvičení obsahuje pět 
částí, vypracujte všechny, v úvodu každého oddílu jsou slovíčka, která si přečtěte a 
použijte do cvičení. (Vysvětlivky - Continue lesson - pokračovat; check exercise - 
zkontrolovat cvičení. Zpět se posouváte šipkou do leva v horní liště prohlížeče.) 

 
Anglický jazyk - 6. třída 

 přepsat výslovnost slovíček - pošlu do e-mailu, vyfotit a poslat zpět 
písemně (do školního sešitu) - učebnice Project 2 - str. 7/ cv.1  

          -prac. sešit str.3/cv. 5,6,8 
 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson7.php - cvičení obsahuje pět 

částí, vypracujte všechny, v úvodu každého oddílu jsou slovíčka, 



nebo gramatika, kterou si přečtěte a použijte do cvičení. (Vysvětlivky - Continue 
lesson - pokračovat; check exercise - zkontrolovat cvičení. Zpět se posouváte šipkou 
do leva v horní liště prohlížeče.) 
 

Anglický jazyk - 7. třída 
 učebnice str. 53/ přečíst + písemně do šk. sešitu cv. 1,3,4,5 (vytvořte 3 otázky) 
 učebnice str. 54/cv .1,2,3a,4 (mohu poslat v pdf pro tisk, kdyby někdo chtěl...) 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3108 (otevřít odkaz, spustit křížovku, jsou 

zde 4 křížovky, posouváte se modrou šipkou vpravo. Vypracujte, výsledné tajenky 
zapište do sešitu/ofoťte a pošlete) 

 
Anglický jazyk - 8. třída 

 napsat slovíčka 1A( včetně Life stages, pošlu vám na e-mail výslovnost, tak si ji 
dopište, pošlete foto 

 opakování nepravidelných sloves - seznam ode mě nebo v prac. sešitě na deskách  
  učebnice str.8/1b, 2 (přepsat do sešitu) 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3108 (otevřít odkaz, spustit křížovku, jsou 

zde 4 křížovky, posouváte se modrou šipkou vpravo. Vypracujte, výsledné tajenky 
zapište do sešitu/ofoťte a pošlete) 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 Začneme s předpřítomným časem. Do mailu vám pošlu přehled gramatiky, který si 
přepíšete/vytisknete a nalepíte do sešitu. Samozřejmě si gramatiku projděte. 

  Dále vám pošlu seznam nepravidelných sloves, po částech se budete učit příčestí 
minulé. Začněte (be- freeze) 

Tato gramatika je jedna z nejtěžších, ale nezbývá nám se jí nějakým způsobem 
prokousat. Proto mě hned kontaktujte, jakmile vám nebude něco jasné... 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3682 - jsou zde dvě části, vyplňte, pošlete 

výsledky 
       

 
 
 
 

 
 
 


