
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 1. – 5. června) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 5. června.  
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 - příloha - str. 36 - 37 (buď si vytiskněte a vyplňte nebo 
přepište výsledky (nepřepisujte celé) do sešitu, pošlete ke kontrole 

 https://www.pravopisne.cz/2012/04/test-urcovani-zajmen/ - vypracujte kvíz, 
pošlete výsledky 

 https://www.onlinecviceni.cz/exc/test_exc.php  - vypracujte, výsledky pošlete 
 https://zcsol.cz/zaklad/stranky_predmetu/zadani_hp/cj6_Zajmeno_on_ona_ono_3.

htm - vypracujte, výsledky pošlete 
               

 literatura: - čítanka str. 181 - 183 – Franta Župan - Pepánek vychovatelem (stručný 
děj, hl. postavy) 

- napište si do sešitu o autorech - Josef Pohl, Gerald Durrell, František 
Nepil (stručně - živ. data, národnost, žánr, nejznámější díla, jakou 
ukázku jste četli) 

 
Anglický jazyk - 3. třída 

 https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ - zahrajte si se slovíčky, dejte 
start, vyberte si oddíl Home 1 - udělejte všechny 3 kola 

 přepište si slovíčka 7. lekce do sešitu - příloha v učebně 
 https://elt.oup.com/student/happystreet/level1/songsandchants_01/songsandchants

_01_07/singalong_unit07song?cc=cz&selLanguage=cs - zazpívejte si písničku, 
procvičte si nová slovíčka 

 
Anglický jazyk - 4. třída 

 https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ - zahrajte si se slovíčky, dejte 
start, vyberte si oddíl Transport - udělejte všechny 3 kola  

 pracovní sešit str.56/1, 2 - ve cv. 1 napište o svém oblíbeném televizním pořadu a 
nakreslete související obrázek  

 učebnice str. 46 (příloha v učebně, včetně slovíček) - poslechněte si a přečtěte další 
příběh o Colinovi (ve třídě si můžete přeložit i příběh zahrát :-)), napište mi, o čem 
příběh je - stačí do komentáře 

  
Anglický jazyk - 6. třída 

 opakování - slovíčka 1.D - zopakujte si 
 https://www.englisch-

hilfen.de/en/exercises/adjectives_adverbs/adverbs_of_frequency.htm - přepište 
věty, pošlete výsledky 

 pracovní sešit str. 10 - 11/ cv. 1-7 



https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html (poslech k prac. sešitu) 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/adverbs-frequency - 

zahrajte si, tvořte věty, pošlete úspěšnost (%) 
 
Anglický jazyk - 7. třída 

 přepište si/nalepte gramatiku - srovnávání (v učebně) 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/comparatives-and-

superlatives - zahrajte si, tvořte věty, pošlete výsledky (%) 
 pracovní sešit str. 47/4,5,6 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html (poslech k prac. sešitu) 
 učebnice str. 59/7 - porovnejte zadané věci, ke každému příkladu uveďte 2 věty 

(celkem 10 vět), cv. 9 - poslechněte si, doplňte příd. jména ve správném tvaru 
(poslech 26) 

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

Anglický jazyk - 8. třída 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/ing - zahrajte si, 

tvořte věty, pošlete výsledky (%) 
 https://www.ego4u.com/en/cram-up/vocabulary/family/exercises?04 - procvičte si 

členy rodiny 
 učebnice str. 17/1, 2a,b,c (neznámá slovíčka si vyhledejte, pošlete vypracované) 
 učebnice str. 18/1,2,3,4  (nahrávka 20, 21) - příloha v učebně - vytiskněte si, 

vyplňte nebo přepište výsledky, pošlete 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-1.html 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/grammar-practice/present-perfect-
experiences - zahrajte si, tvořte věty, pošlete výsledky (%) 

 https://www.ego4u.com/en/cram-up/grammar/simpas-preper/tests?test1 - vyplňte, 
pošlete výsledky 

 učebnice str. 64/2 a,b 
 
 
 
 
 


