
SAMOSTUDIUM – Mgr. Ulrichová (pro období 22. – 26. června) 
 

POKYNY:  Úkoly mi zašlete nejpozději do pátka 26. června.  
Přednostně úkoly posílejte do učebny, zde budete mít také veškeré materiály, přílohy a 
doplňující informace. Pokud budete mít s něčím problém, kontaktujte mě. 
  

Toto jsou poslední úkoly pro tento školní rok, proto vám všem zároveň přeji  
KRÁSNÉ PRÁZDNINY :-). 

 
Český jazyk - 6. třída 

 https://www.skolasnadhledem.cz/game/18 - doplňte správné číslovky 
 https://www.pravopisne.cz/2014/08/souhrnny-gramaticky-test-pro-6-rocnik-10/ 

-zodpovězte 10 otázek               
 

Anglický jazyk - 3. třída 
 https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ - klikněte na SLOW a dejte si 

oddíl ANIMALS 1, napište mi výsledné score (stačí do komentáře) 
 https://www.eslgamesplus.com/furniture-vocabulary-word-search/  zahrajte si 

osmisměrku - až se hra načte, dejte play a najděte slova vypsaná vpravo, klikněte 
na první a poslední písmeno daného slova, abyste ho označili 

 
Anglický jazyk - 4. třída 

 https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ - klikněte na SLOW a dejte si 
oddíl ANIMALS 1, napište mi výsledné score (stačí do komentáře) 

 https://www.gamestolearnenglish.com/numbers/ - dejte START a poté PLAY, 
klikejte na správná čísla, pošlete mi výsledné score 

 
Anglický jazyk - 6. třída 

 https://www.gamestolearnenglish.com/fast-phrases/ - klikněte na šipku a dejte si 
oddíl places, napište mi vaše výsledné score (stačí do komentáře) 

 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, kolik slov jste našli 

 
Anglický jazyk - 7. třída 

 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, kolik slov jste našli 

 https://www.gamestolearnenglish.com/fast-english/ - zahrajte si, vyberte si oddíl - 
Personal a fast; Kolik slov zvládnete přiřadit? napište mi score 

 
Anglický jazyk - 8. třída 

 https://www.gamestolearnenglish.com/phrasal-verbs/ - zahrajte si a procvičte 
frázová slovesa na čas a napište mi výsledné score 

 https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ - vyberte si libovolný oddíl a 
zahrajte si šibenici :-) 

 
 
 



Anglický jazyk - 9. třída 
 https://www.gamestolearnenglish.com/hangman/ - vyberte si libovolný oddíl a 

zahrajte si šibenici :-) 
 https://www.gamestolearnenglish.com/phrasal-verbs/ - zahrajte si a procvičte 

frázová slovesa na čas a napište mi výsledné score 
 

 


