
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 27. – 30. 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 čtvrtka 30.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: - opakování druhů zájmen - vyjmenovat zpaměti 
- písemně - učebnice str. 90/10a, 12, 13  
- napsat gramatiku - učebnice str. 91/tabulka (pouze skloňování, text si 
pročtěte) 
- https://www.umimecesky.cz/cviceni-me-mne-zajmeno-ja - podívejte 
se na video 
- https://www.umimecesky.cz/doplnovacka-me-mne-samostatne-
zajmeno-ja-2-uroven/4016 - dosáhněte štítu 4, vyfoťte, pošlete 
            

 literatura: - čítanka str. 161 - 165 – John Steinbeck - Ryzáček (přečíst,poslat 
stručný obsah a hlavní postavy) 

(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 3. třída 
 opakování slovíček - pokoje, předložky, nábytek (v sešitě) 
 pracovní sešit str.54/1,2 - ve cv. 1 zakreslete předměty z tabulky do obrázku, 

vybarvěte; - ve cv. 2 napište podle cv. 1, kde se předměty nachází  
(pouze sloupec Me) 

(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 opakování slovíček 6.lekce - volný čas   
 https://elt.oup.com/student/happystreet/level2/games_02/games_02_06/games_uni

t06_01?cc=cz&selLanguage=cs - doplňte slova do obrázku 
 pracovní sešit str. 50/ cv. 2 a 51/ cv.3 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 6. třída 
 opakování slovíček 1B, měsíce - naučit se zpaměti 
 přepište si/nalepte gramatiku - měsíce (v Google učebnách) 
 učebnice str. 10/ 1(nahrávka 11), 2a (nahrávka 12), 2b, 3b, 5b 
 (https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-1.html) 
 pracovní sešit - str. 6/ 1,2,3,4 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 

 
 



Anglický jazyk - 7. třída 
 pracovní sešit str. 69/1,2,3,4  
 napsat slovíčka 5A (výslovnost v Google učebnách) 
 učebnice str 56/1 (nahrávka 19), 2,3 - rozepište údaje slovy (nahrávka 20), 4 -projít 
(https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-2.html) 
 prac. sešit str. 76/ 5.1 - přepsat gramatiku do sešitu 
 prac. sešit str. 44/ 1,2,3 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 opakování - slovíčka 1AB, minulý čas, nepravidelná slovesa 
 učebnice str. 11/cv. 7b,c (nahrávka 11), 8 - odpovězte na otázky za sebe  
(https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-1.html) 
 pracovní sešit str. 7/cv. 4,5,6,7  
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/questions/simple_past.htm  
 https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/tenses/simple_past_negation_sentences.htm 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 opakování - slovíčka 5AB, nepravidelná slovesa be-run 
 naučit se nepravidelná slovesa - poslední část (say-write) 
 nalepit/přepsat gramatiku (google učebny) - učit se 
 https://www.perfect-english-grammar.com/present-perfect-exercise-5.html  
 https://www.englisch-hilfen.de/en/exercises/verbs1/index.php 
(úkoly přepošlete ke kontrole) 
 

 
 
 
 
 
 


