
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 14. – 17. 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 17.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: - http://www.testpark.cz/testy/cesky-jazyk/pridavna-jmena-681 
- http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_049 
  (vyplnit oddíly 1,2,3) 
- příloha - obrázek (pošlu mailem) - vybarvit dle zadání 
- přepsat/ nalepit gramatiku - Zájmena (pošlu mailem) 
(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost/ snímek obrazovky, 
nepřepisujte) 
          

 literatura:  - z čítanky si přepište do sešitu výpisky ukázek, které jste četli (stejně, 
jako si zapisujeme - autor - kdy žil - zaměstnání - díla). Informace o autorech 
najdete na konci úryvků. Napište si o těchto autorech: M. Kosina (str. 129), Zane 
Grey (str. 135), R. Luskač (str.141), J. Foglar (str.149 - zjistěte si datum úmrtí) 

 
- čítanka str. 151 – 154 – Rudolf Těsnohlídek – Liška Bystrouška 

(přečíst,poslat stručný obsah a hlavní postavy) 
 

Anglický jazyk - 3. třída 
 https://www.youtube.com/watch?v=wI_jkOMWTP4 + učebnice str. 40: (zhlédnout 

video, naučit se básničku v učebnici - přečíst, nemusí být nazpaměť, ale dbát na 
výslovnost). Básničku jsme si již ve škole četli, tak si ji připomeňte :-). 

 učebnice str. 43: napište 5 otázek a odpovědí k obrázku dle příkladu: ( Př. Where´s 
the doll? (Kde je panenka?) - It´s on the bed. (Je na posteli). Použijte předložky in 
(v), on (na), under (pod) 

 příloha - obrázek (pošlu mailem) - dle vět zakreslete (barevně) předměty do 
obrázku (vytiskněte si, vyplňte a pošlete mi zpět, pokud nemáte možnost obr. 
vytisknout, tak mi věty přeložte...) 

- Dané strany učebnice Vám pošlu do mailu. 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 příloha - My town (pošlu mailem) - vytiskněte si, vyplňte obě cvičení (předložky 

máte v sešitě) pošlete zpět vyplněné 
 Test 5 - vytiskněte si, vyplňte, pošlete zpět vyplněné 
- Pokud nemáte možnost přílohy vytisknout, tak pošlete pouze výsledky, nepřepisujte, 
kde to není nutné... 
- V případě jakýchkoliv otázek nebo komplikací mě kontaktujte :-). 
 



 
Anglický jazyk - 6. třída 

 opakování - slovíčka 1.A a přítomný prostý čas 
 písemně - učebnice str. 9/cv. 6 
 napište o sobě podle vzoru v učebnici str. 8 (škola, oblíbené x neoblíbené 

předměty, volný čas, víkend...) (cca 10 vět) 
 do mailu vám pošlu gramatiku - přepište si/ nalepte do sešitu, pošlete foto a 

doplňte si výslovnost slovíček - Ordinal numbers 
 pracovní sešit str. 4/ cv. 1,2,3,4 (pusťte si cd - v deskách v prac. sešitě) 
-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte)   
   

Anglický jazyk - 7. třída 
 opakování - slovíčka 4.D a gramatika - Členy 
 https://www.helpforenglish.cz/article/2019090901-pouziti-some-any-a-an-2  
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/nouns_articles/a_the_2.htm 
 pracovní sešit str. 40- 41/ cv. 1,2,3,4,5,6 (CD pro cv. 3 máte na deskách prac. 

sešitu, cv. 7 nedělejte) 
 napište váš oblíbený recept v angličtině (do šk. sešitu/na papír), můžete přidat i 

obrázek :-). Recept musí obsahovat - název, ingredience, postup. 
-(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost nebo snímek obrazovky, nepřepisujte) 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 opakování - slovíčka 1A, nepravidelná slovesa a minulý čas 
 učebnice str. 9/cv. 6a,b + https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-

edition-class-audio-cd-1.html (pusťte si nahrávku 08 (Pista 08) a odpovězte na 
otázky v učebnici)  

 učebnice str. 9/cv. 7 - napište o sobě, užijte všechny příklady (v minulém čase!) 
 pracovní sešit str. 4-5/cv. 1-7 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 opakování - předpřítomný čas a nepravidelná slovesa be-run 
 učebnice str. 58/ cv 1,2 + https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-

edition-class-audio-cd-2.html (pusťte si nahrávku 16 Pista 16 a přečtěte si komiks, 
vypracujte cv. 1,2) 

 pracovní sešit str. 44-45/cv. 1-6 
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/verbs1/index.php 
 https://www.helpforenglish.cz/article/2017081304-have-you-ever-cviceni    
   -(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost, nepřepisujte) 
 

 
 
 
 
 
 


