
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 25. – 29. května) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 29. 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. 97/1 - vypište pouze správné tvary zájmen v  
závorkách 
- písemně - příloha - str. 34 - 35/cv. 1-6 (buď si vytiskněte a vyplňte 
nebo přepište výsledky (nepřepisujte celé) do sešitu, pošlete ke 
kontrole 
               

 literatura: - čítanka str. 177 - 179 – František Nepil - Já Baryk a  můj šnek (stručný 
děj, hl. postavy) 

 
Anglický jazyk - 3. třída 

 příloha - Test 6 - vytiskněte si a vyplňte nebo přepište do sešitu  
 příloha - křížovka - vytiskněte si a vyplňte nebo přepište do sešitu výsledky 

(všechna slovíčka byste měli nalézt v prac. sešitě ve slovníčku)  
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 pracovní sešit str.54/2 - napište o sobě a své rodině, které pořady se vám líbí a 

nelíbí 
 učebnice str. 44 (příloha v učebně) - přečtěte si informace o knize a zodpovězte 

otázky (slovíčka naleznete v prac. sešitě ve slovníčku na str. 91, pokud nebudete 
něčemu rozumět, napište mi nebo otázku vynechte, některé otázky budou 
přeložené v učebně) 

 napište několik vět o své oblíbené knize (My favourite book is...; The author is...; 
The book is about..., ...) 

     
Anglický jazyk - 6. třída 

 pracovní sešit str. 9/5,6 
 napsat slovíčka 1.D včetně Household jobs a Adverbs of frequency (výslovnost 

v učebně) 
 přepište si gramatiku - Adverbs of frequency - Příslovce četnosti z prac. sešitu str. 

72/1.6 
 učebnice str.. 14 -15/1(poslechněte si, opakujte), 2 (‚přečtěte si a odpovězte na 

otázky), 4 (přepište, použijte příslovce v závorkách) (poslech 22, 23) 
(https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-1.html) 

 
 
 
 
 
 



Anglický jazyk - 7. třída 
 procvičujte si - slovíčka 5.B, počasí 
 pracovní sešit str. 46/1, 2, 3 
 přepište si gramatiku (příloha v učebně) 
 učebnice str. 59/5 (vypište 2. i 3. stupeň), 6 (porovnejte dvě části naší země - např. 

Čechy x Morava, použijte daná příd. jména ...) 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 přepište si gramatiku - prac. sešit str. 75/1.11 - LIKE + ING 
 pracovní sešit 11/4 (napište o sobě), 5, 6 
 učebnice str. 16/1 (nahrávka 18), cv. 2, 3a (nahrávka 19) 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-1.html 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 přepište si gramatiku - prac. sešit str. 79/5.6 (just) 
 pracovní sešit str. 50 - 51/1 - 6 
 učebnice str. 63/5b  

 
 
 
 
 


