
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 18. – 22. května) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 22. května.  
Přednostně úkoly posílejte do učebny, zde budete mít také veškeré materiály, přílohy a 
doplňující informace. Pokud budete mít s něčím problém, kontaktujte mě. 
 
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: - písemně - učebnice str. 96/3 
- písemně - učebnice str. 96/6 - vypište pouze zájmena (např.: na ni) 

              - písemně - učebnice str. 97/7a - vypište pouze zájmena, 7b, c  
- písemně - učebnice str. 98/gramatika - tabulka - přepište si 
gramatiku, pošlete foto (+ přečtěte si tabulku na straně 99) 

 literatura: - čítanka str. 173 - 176 – Gerald Durrell - Bertík Vajíčko (stručný děj, 
hl. postavy) 

 
Anglický jazyk - 3. třída 

 Opakování - slovíčka 6. lekce (nábytek, hračky, předložky) 
 pracovní sešit str.57/1(+ poslech) - poslechněte si a říkejte říkanku, vybarvěte 

obrázek 
 pracovní sešit str.58 
 učebnice str. 47 + poslech (v učebně) - poslechněte si a přečtěte vyprávění Sophie 

(slovíčka z textu naleznete v pracovním sešitě na str. 91), odpovězte na otázky 
(nápověda - Is there a river where you live? = Je řeka tam, kde bydlíte?) 

 
Anglický jazyk - 4. třída 

 učebnice str. 43 (příloha) - přeložte pořady (pokud si nevíte rady, slovíčka 
naleznete v prac. sešitě na straně 91)  

 pracovní sešit str.53/3,4 - doplňte 
     
Anglický jazyk - 6. třída 

 opakování - slovíčka 1ABC 
 zopakujte si, jak tvoříme otázky a krátké odpovědi v přítomném prostém čase 

(Present simple) a napište mi základní pravidla (gramatiku máte v sešitě nebo prac. 
sešitě vzadu v přehledu gramatiky) 

 učebnice 13/3b, 4b, 5a - poslechněte si a vyberte správnou možnost (poslech 20) 
(https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-1.html) 
 pracovní sešit str 8/1,2,3,4 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html 

 
Anglický jazyk - 7. třída 

 pracovní sešit str. 45/4,5,6 a,b 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html 
 slovíčka 5.B (včetně Weather) - přepište si, výslovnost v učebně 



 učebnice str. 58/1(nahrávka 23 - poslechnout, zopakovat),2a ,b (24),3a,b (25) 
(písemně udělejte - 2a,b, 3b) 

(https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-2.html) 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 opakování - slovíčka 1.ABC, nepravidelná slovesa 
 přepište si slovíčka 1.D včetně Activities (výslovnost v učebně) 
 učebnice str. 14-15/1a (podívejte se na str. 4 v učebnici), 1b (nahrávka 15 -

poslechněte a přečtěte si příběh), cv. 2, 3a, 4a (písemně udělejte cv. 2, 3a, 4a) 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-1.html 
 pracovní sešit str. 10/1,2,3 
https://sachtienganhhn.net/publisher/oxford/project-4th-edition-level-3-workbook-
audio-cd.html 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 pracovní sešit str. 49/4,5,6,7  
 přepište si slovíčka 5.D (výslovnost v učebně) 
 učebnice str. 62/1a (podívejte se na str. 50 v učebnici),1b (nahrávka 21), 2, 3a,b 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-2.html 
(písemně udělějte cv. 2, 3a,b) 

 
 
 
 
 


