
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 8. – 12. června) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 12. 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: - učebnice str. 101 - 106 - přečtěte si tabulky s gramatikou - Číslovky - 
a přepište si/nalepte gramatiku  - příloha v učebně 

 naučte se vyjmenovat druhy číslovek + vědět příklad ke každému druhu, 
procvičujte si číslovky  

 https://www.mojecestina.cz/article/2011013003-test-druhy-cislovek - vypracujte, 
výsledky pošlete  

 písemně - učebnice str 103/7a - vypište pouze číslovky (např. po 6. hodině, ...), 
nepřepisujte celé cvičení 

               
 literatura: - čítanka str. 184 - 187 – Jaroslav Hašek - Jak se Baluška naučil lhát 

(stručný děj, hl. postavy) 
 

Anglický jazyk - 3. třída 
 opakování - opakujte si slovíčka 7. lekce 
 pracovní sešit str. 59/1 - nahrávka v učebně; cv. 2 - přepište slova na správnou 

řádku 
 učebnice (příloha v učebně) - str. 49 + nahrávka - poslechněte si a přečtěte, zjistěte 

si význam slovíček: long, short, hair, silly a přepište si je do sešitu i s výslovností 
 https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ - zopakujte si barvy (dejte 

start a vyberte si oddíl Colors - předposlední) 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 přepište si/ nalepte do sešitu - slovíčka Months (Měsíce), procvičujte si, naučte se 

vyjmenovat nazpaměť 
 učebnice (příloha v učebně + nahrávka) - str. 47 - Our World (Náš svět) - 

poslechněte si a přečtěte článek, zjistěte si význam slovíček: month, year, 
Christmas Day, Easter Day, birthday, Valentine´s Day, Pancake Day, witches, 
ghost,pumpkin, candles, Bonfire Night, fireworks. Odpovězte na otázky pod 
textem - odpovědi pošlete.  

 kvíz - vypracujte kvíz - Months, special days 
  

Anglický jazyk - 6. třída 
 učebnice str. 15/ cv. 6, 7a,b (poslech 24), 8 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-1.html 
 pracovní sešit str. 12 - 13/ cv. 1-5 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html (poslech k prac. sešitu) 

 



 
Anglický jazyk - 7. třída 

 opakování slovíčka 5.AB 
 napište si slovíčka 5.C (výslovnost v učebně) 
 učebnice str. 60/1a,c - udělejte si kvíz, zkontrolujte si (poslech 28, 29), napište mi 

počet vašich správných odpovědí (stačí do komentáře) 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-2-3rd-edition-class-audio-cd-2.html  
(poslech k učebnici) 
 učebnice str. 61/ 2c - přepište si tabulku s příd. jmény do sešitu a vyplňte chybějící 

tvary, pošlete 
 pracovní sešit str. 48/1,2,3,4 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 pracovní sešit str. 12-13/cv. 1-6 
 učebnice str. 19/Song - cv. 1 - doplňte slova (nepište do učebnice), cv. 2 - spojte 

postavy na obrázku ke správným řádkám v písni (nahrávka 22) 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-3-3rd-edition-class-audio-cd-1.html 
 https://www.gamestolearnenglish.com/vocab-game/ - zahrajte si, procvičte si 

slovíčka - domácnost (dejte start, vyberte si oddíl - Home 1, poté Home 2)  
 napište si slovíčka 2.A (výslovnost v učebně) 

 
 
Anglický jazyk - 9. třída 

 opakování slovíček 5ABCD 
 pracovní sešit str 52-53/1-5 
 učebnice str. 66/1,2,3 

 
 
 
 
 


