
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 6. – 10. 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 10.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... Cvičení nepřepisujte. 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 přídavných jmen - písemně (do školního sešitu) - učebnice 
str. 84/13a,b 

- https://edu.ceskatelevize.cz/privlastnovaci-pridavna-a-rodinna-jmena-
5e442273e173fa6cb524ac27 ( zhlédnout video) 
- https://edu.ceskatelevize.cz/tvoreni-pridavnych-zemepisnych-jmen-
5e44226fe173fa6cb524abec (zhlédnout video) 
 
- https://www.skolasnadhledem.cz/game/506  
-https://www.skolasnadhledem.cz/game/29  
- https://www.skolasnadhledem.cz/game/626 
- https://www.skolasnadhledem.cz/game/707 
-https://www.skolasnadhledem.cz/game/555 

-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 
          

 literatura: - čítanka str. 141 – 149 – Jaroslav Foglar – Hoši od Bobří řeky (přečíst,   
poslat stručný obsah a hlavní postavy) 

 
Anglický jazyk - 3. třída 

 https://edu.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem-cooking-
5e4424514908cf012515806d (zhlédnout video) 

 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson1.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.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-
uroven?source=explicitMapGlobal (zahrajte si pexeso, dosáhněte štítu 4) 

-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 https://edu.ceskatelevize.cz/anglictina-s-hurvinkem-cooking-

5e4424514908cf012515806d (zhlédnout video) 
 https://www.jazyky-online.info/deti/lesson/lesson4.php - cvičení obsahuje čtyři 

části, vypracujte všechny, v úvodu každého oddílu jsou slovíčka nebo gramatika, 
přečtěte si a použijte do cvičení. (Vysvětlivky - Continue lesson - pokračovat; 
check exercise - zkontrolovat cvičení. Zpět se posouváte šipkou do leva v horní 
liště prohlížeče.) 



 https://www.umimeanglicky.cz/pexeso-animals_farm-1-
uroven?source=explicitMapGlobal (zahrajte si pexeso, dosáhněte štítu 4) 

-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 
 

Anglický jazyk - 6. třída 
 https://www.skolasnadhledem.cz/game/3162  
 https://www.helpforenglish.cz/article/2015112201-cviceni-have-be  
 opakování - slovíčka Introduction 
 opakování - Přítomný prostý čas (present simple) -naleznete zapsáno v sešitě (již 

jsme probírali) nebo v prac. sešitě str.72 
 https://www.helpforenglish.cz/article/2011051201-pritomny-prosty-cas-cviceni-2 
 napsat slovíčka 1.A (pošlu výslovnost) 
 písemně - učebnice str 8/cv 1  
-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte)   
   

Anglický jazyk - 7. třída 
 opakování - slovíčka 4.C (pošlu výslovnost, přepište si) 
 napsat - slovíčka 4.D (také pošlu výslovnost, přepište si)  
 do mailu vám pošlu gramatiku - přepište si do sešitu/vytiskněte a nalepte 
 písemně - učebnice str. 50/cv.1 (přečíst recept, dát obrázky do správného pořadí),  

2a (vypsat, co se děje v každém obrázku - použít přít. průběhový čas)       
- učebnice str. 51/cv.3b, 4c (mohu poslat v pdf pro tisk) 

 
Anglický jazyk - 8. třída 

 opakování - slovíčka 1A 
 opakování - minulý čas kladné věty - pravidelná a nepravidelná slovesa,  zápor a 

otázky  
  https://www.skolasnadhledem.cz/game/3107 (doplnit, poslat počet 

chyb/úspěšnost, nepřepisovat) 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_ed.htm 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_statements2.htm 
 uč. 9/cv. 5 - písemně 
-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 opakování - předpřítomný čas a první část nepravidelných sloves 
 https://www.youtube.com/watch?v=If1F_teRwns (zhlédnout video) 
 naučit se druhou část neprav. sloves - (get - run) 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/fill_in.htm 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/irregular_verbs/mix.htm 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/tenses/present_perfect_statements.htm    
   -(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 
 

 
 
 
 
 
 


