
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 20. – 24. dubna) 
 

POKYNY:  Jednotlivé třídy mají vypsané učivo a úkoly, po vypracování mi zašlete 
výsledky na e-mail. Posílejte, pokud možno, všechny úkoly najednou, kdykoliv v týdnu, 
nejpozději však do pátku 24.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. 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: - učebnice str. 85 - 89 - pročíst si rámečky a cvičení 2, 5a, 6, 8 
- naučte se vyjmenovat druhy zájmen zpaměti  
- písemně - učebnice str. 89/9 - vypište 20 různých zájmen a určete    
jejich druh 
- http://dum.zsamskrovi.cz/cj-test-vy_32_inovace_054 -vyplňte celý test 
(u online cvičení pošlete počet chyb/úspěšnost/ snímek obrazovky,  
nepřepisujte)       

 literatura: - čítanka str. 155 – 160 – Eric Knight – Lassie se vrací (přečíst,poslat 
stručný obsah a hlavní postavy) 

(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 3. třída 
 příloha (pošlu mailem) - nalepte/přepište do sešitu, naučte se 
 pracovní sešit str. 52/2 a 53/3 - vypracujte a vybarvěte obrázky 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
- V případě jakýchkoliv otázek nebo komplikací mě kontaktujte :-). 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 příloha (pošlu mailem) - učebnice str. 40 + poslechněte si nahrávku k příběhu: 

https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/stories_02/story_06?cc=cz&selLang
uage=cs - odpovězte písemně: 1) O čem příběh je?  2) Co má táta nejraději?  

      (pošlete mi odpovědi na otázky) 
 https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/picturedictionary_02/picturedictiona

ry_02_06/picturedictionary_06_01?cc=cz&selLanguage=cs - přepište si slovíčka 
do sešitu i s výslovností (po kliknutí na slovíčko se přehraje výslovnost) + česky, 
slovíčka se naučte 

 pracovní sešit str. 49/2  
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 - V případě jakýchkoliv otázek nebo komplikací mě kontaktujte :-). 
 

Anglický jazyk - 6. třída 
 příloha (pošlu na mail) - vyplnit, poslat 
 pracovní sešit str. 5/cv. 5,6 ( pozor na koncovku -s ve 3.os.č.jedn.) 
 slovíčka 1.B (včetně měsíců) - napsat, výslovnost pošlu mailem 
 naučte se vyjmenovat měsíce zpaměti 



 https://en.islcollective.com/fill/english-esl-worksheets/grammar/ordinal-
numbers/ordinal-numbers/30546 (návod na online vyplnění a poslání pošlu 
mailem) 

(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 
Anglický jazyk - 7. třída 

 https://en.islcollective.com/fill/english-esl-worksheets/grammar/definite-
article/articles-jobs/91833 (návod na online vyplnění a poslání pošlu mailem) 

 pracovní sešit str. 42-43/ cv. 1,2,3,4,5,6 (CD pro cv.5 máte na deskách prac. sešitu) 
 příloha (pošlu na mail) - vyplnit, poslat 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 příloha (pošlu na mail) - vyplnit, poslat 
 slovíčka 1.B - napsat, výslovnost pošlu na mail 
 učebnice str. 10/cv. 1,2 + https://sachtienganhhn.net/publisher/oxford/project-3-

3rd-edition-class-audio-cd-1.html (pusťte si nahrávku 10 (Pista 10) 
 učebnice str. 11/ cv. 5a,b, 6 - (zopakujte si otázky v minulém čase, pozor na 

was/were x did) 
 pracovní sešit str. 6/cv. 1,2,3 (CD pro cv. 2 máte na deskách prac. sešitu) 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 příloha (pošlu mailem) - vyplnit, poslat 
 napsat slovíčka 5 A,B (výslovnost pošlu mailem) 
 učebnice str. 59/ cv. 5,6  
 pracovní sešit str. 46-47/cv. 1-6 (CD pro cv. 5 máte na deskách prac. sešitu) 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

 
 
 
 
 
 


