
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 15. – 19. června) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 19. 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: - opakování - procvičujte si druhy číslovek 
 učebnice - písemně - str. 105/9a,b;  

    str. 106/cv. 11 (vypište do sešitu číslovky a určete jejich druh 
 https://www.mojecestina.cz/article/2011091101-test-druhy-cislovek-2 - 

vypracujte, pošlete výsledky 
               

 literatura: - čítanka str. 188 - 192 – Karel Poláček - Bylo nás pět (stručný děj, hl. 
postavy) 

 
Anglický jazyk - 3. třída 

 učebnice str. 50 (příloha + nahrávka v učebně) - poslechněte si a zazpívejte 
písničku a přepište si a naučte se slovíčka (příloha v učebně) 

 pracovní sešit str. 60-61/1,2,3 - nahrávka v učebně 
 

Anglický jazyk - 4. třída 
 opakování - Slovíčka 6. lekce - Aktivity, Dny v týdnu, TV programy, Měsíce 
 křížovka - vyplňte co nejvíce slov, některá najdete ve Slovníčku v prac. sešitě  
 prac. sešit str. 57/1 (Kde vyslovujeme C a jde K?), 2 (poslechněte si a přeřikejte 

říkanku) 
str. 58/ vypracujte 

   
Anglický jazyk - 6. třída 

 opakování - slovíčka 1ABCD 
 učebnice str. 16/ cv. 1,2,3 (odpovězte za sebe) 
 učebnice str. 18/1,2,3,4 (nahrávka 26, 27) 
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.C 
 učebnice str. 61/5a, - pište pravdivé věty, 6a,b - vyřešte kvíz 
 pracovní sešit str. 49/5,6,7 
https://sachtienganhhn.net/audio-stream/project-4th-edition-level-2-workbook-audio-
cd.html (poslech k prac. sešitu) 



 https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ - dejte start, vyberte si oddíl 
GARDEN a zahrajte si pexeso 

 
 

Anglický jazyk - 8. třída 
 Test 1- příloha v učebně ( vytiskněte si a vypracujte nebo přepište výsledky do 

sešitu, nepřepisujte celé)  
 https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ - dejte start, vyberte si oddíl 

GARDEN a zahrajte si pexeso 
 https://learnenglishkids.britishcouncil.org/games/wordshake klikněte do obrazovky 

a hra se spustí (Kolik slov stihnete vytvořit? Můžete označovat libovolná písmena, 
nemusí být vedle sebe.), pošlete výsledky, koli slov jste našli 

 
Anglický jazyk - 9. třída 

 pracovní sešit str 70/1,2,3 
https://sachtienganhhn.net/publisher/oxford/project-4th-edition-level-3-workbook-
audio-cd.html (poslechy - prac. sešit) 
 https://www.gamestolearnenglish.com/concentration/ - dejte start, vyberte si oddíl 

GARDEN a zahrajte si pexeso 
 Test 5 - příloha v učebně ( vytiskněte si a vypracujte nebo přepište výsledky do 

sešitu, nepřepisujte celé) 
 
 
 
 


