
Archiv zadané práce 

1. pololetí 2020/21 
 

G5B - MA - Dú z 22.1. a práce na Po 25.1.  

Operace s mnohočleny 
- dodělat si úlohy 7.7d, 7.8bcd, pokud je ještě nemáte 
Rozklad mnohočlenů 
- přečíst a dopsat si všechny zápisy z dnešních Jamboardů, pokud vám něco v sešitě chybí 
- dodělat si úlohy 7.12cd, 7.13 a 7.15, pokud je ještě nemáte (pokud vám to stále nepůjde nebo vám 
to nebude vycházet dle výsledků, napište mi to do soukromého komentáře a zkusíme to příště ještě 
jednou společně) 
Krácení a rozšiřování lomených výrazů 
- učebnice str. 146-150 - přečíst, stručné výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a snažit se 
pochopit, úlohy 8.1-8.5 řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
Vše pak vložte jako jeden PDF dokument do GU, do soukromého komentáře mi případně připište, s 
jakými úlohami jste měli problémy a podíváme se na ně příště společně. 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 22.1.  

1) Opsat a přeložit věty z online sešitu do svého sešitu 
2) LB 46/5a (napsat do sešitu tři otázky s JEMAND) 
3) AB 63/9-11 - spolu s fotkou svého sešitu vložit do GU do Út 2.2. (20:00) 
4) Splnit na WocaBee balík Lekce 25 C do Út 2.2. 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 22.1. a práce na Po 25.1.  

AB 33/1,2, 34/4a, 35/1-7 - vše vložit do GU 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 21.1.  

1) Opsat a přeložit věty z online sešitu do svého sešitu 
2) AB 62-63/16-20 (k 19+20 máte CD vzadu v pracovním sešitě) 
Vše vyfotit a vložit (ideálně jako jedno PDF) do GU do St 3.2. (20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 21.1. a práce na 25.1.  

1) Dopsat si z online sešitu zápis z dnešní hodiny do svého sešitu 
2) LB 19/12 - opsat a přeložit všechny tři rozhovory do sešitu + vymyslet a napsat jeden podobný 
svůj rozhovor (v NJ i ČJ) 



3) AB 22-24/11-18 
Vše (sešit a AB) vložit ideálně jako jedno PDF do GU 
4) Procvičovat si na WocaBee balíky Lekce 12 A-C a v Po 25.1. v době online hodiny NJ si napsat 
písemku na WocaBee (Lekce 12), tj. mezi 11:00 a 12:00 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 20.1.  

1) AB 21-22/15-18 - vložit do GU do Út 2.2. (20:00) 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 2 Časování+ (do Út 2.2.) 
3) Učit se časování sloves - příští online hodinu 3.2. si na to napíšeme test přes WocaBee 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 20.1.  

1) LB 45/3 (napsat do sešitu krátký text na dané téma minimálně o pěti větách) 
2) AB 62/6-8 - spolu s fotkou svého sešitu vložit do GU do Čt 21.1. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 20.1.  

Operace s mnohočleny 
- přečíst a dopsat si všechny zápisy z dnešního Jamboardu, pokud vám něco v sešitě chybí 
- zkusit si znovu úlohu 7.7 (dělení mnohočlenů), pokud vám to stále nepůjde nebo vám to nebude 
vycházet dle výsledků, napište mi to do soukromého komentáře a zkusíme to příště ještě jednou 
společně 
Rozklad mnohočlenů 
- učebnice str. 142-145 - přečíst, stručné výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a snažit se 
pochopit, úlohy 7.12, 7.13 a 7.15 řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
- výpisky a úlohy vložte jako jeden PDF dokument do GU nejpozději do Čt 21.1. (20:00), do 
soukromého komentáře mi případně připište, s jakými úlohami jste měli problémy a podíváme se na 
ně příště společně 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 18.1.  

LB 20-21/1-6 - přečíst a psát odpovědi celými větami do sešitu a ten pak vložit do GU do Čt 21.1. 
(20:00) 

G5B - MA - Dú z 18.1.  

Výrazy, operace s mnohočleny 
- učebnice str. 130-141 - přečíst, stručné výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a snažit se 
pochopit, úlohy 7.3-7.8 a 7.11 řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
- výpisky a úlohy vložte jako jeden PDF dokument do GU nejpozději do Út 19.1. (20:00), do 
soukromého komentáře mi případně připište, s jakými úlohami jste měli problémy 
- protože to je převážně opakování a loni jsme se tomuto tématu věnovali opravdu důkladně, tak 
příští online hodinu společně projdeme jen to, co je tam nové (pokud nebudou žádné jiné otázky) a 
podíváme se na úlohy, které vám nešly 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 18.1.  



1) AB 20-21/5-10 
2) Napsat do sešitu odpověď na otázku z online sešitu (dle LB 17/8) - fotku sešitu a AB vložit do 
GU do St 20.1. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 12 C do St 20.1. 

G5B - MA - Dú z 15.1.  

1) Učit se na test z mocnin v Po 18.1. 
2) Dobrovolný Dú na plus: vymyslet 3 své vlastní úlohy na počítání s mocninami (mohou být 
analogické s těmi z učebnice) a vložit je do GU jako 2 soubory (zadání a řešení) a nastavit sdílení se 
všemi ostatními ze třídy (All - 2016B), kteří je pak mohou využít k procvičování ;-) 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 15.1.  

1) AB 30/24, 25 - vložit do GU do Ne 17.1. (20:00) 
2) Učit se na test z lekce 48 (slovíčka, stupňování, Temporalsätze (ALS, WENN), infinitiv s ZU) - 
všichni budou mít zapnutou kameru, ne jako obvykle... 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 15.1.  

1) Dodělat si zápis z dnešní online hodiny (přepsat si ho z online sešitu do svého sešitu) 
2) LB 44/1b (napsat odpovědi s IHR do sešitu) 
3) AB 60-61/1-5 - spolu s fotkou svého sešitu vložit do GU do Út 19.1. (20:00) 
4) Splnit na WocaBee balík Lekce 25 B do Út 19.1. 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 14.1.  

1) LB 50/9b (napsat věty do sešitu: Ich glaube, ... )  
2) LB 51/10ab (do sešitu) 
3) AB 61-62/12-15 
Vše vyfotit a vložit do GU do St 20.1. (20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 14.1.  

1) AB 20/1-4 
2) Opsat si čísla z online sešitu do svého sešitu a napsat je slovy - fotku sešitu a AB vložit do GU 
do Ne 17.1. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 12 B do Ne 17.1. 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 13.1.  

Časování sloves v množném čísle 
1) Opsat si z online sešitu zápis (odkaz na online sešit byste měli dostat na mail, pokud ne, tak mi 
napište) 
2) Překlad časování - zadání viz online sešit (opsat a přeložit do svého sešitu) 
3) AB 20-21/12-14 - spolu ses zápisem a překladem ve svém sešitě vložit do GU do Út 19.1. 
(20:00) 
4) LB 19/13 (přečíst si nahlas a ústně si udělat kvíz) 



5) Splnit na WocaBee balík Lekce 2 Časování (do Út 19.1.) 
Příště (20.1.) bude poslední hodina tohoto pololetí - uzavřeme známky. 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 13.1.  

Splnit na WocaBee balík Lekce 25 A do Čt 14.1. 

G5B - MA - Dú z 13.1.  

- dodělat úlohy 129/6.9-6.10 kdo nemá 
- úlohy 129/6.11-6.13 
- vše vložte jako jeden PDF dokument do GU nejpozději do Čt 14.1. (20:00), do soukromého 
komentáře mi případně připište, s jakými úlohami jste měli problémy 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 11.1.  

1) Opsat do slovníčku slovíčka z lekce 12 (AB 26) a fotku slovníčku vložit do GU do St 13.1. 
(20:00) 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 12 A do St 13.1. 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 11.1.  

1) LB 19/8e 
2) AB 28-29/20-23 
- vše vložit do GU do Čt 14.1. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 11.1.  

Mocniny s celým mocnitelem 
- učebnice str. 124-129 - přečíst, výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a pochopit, úlohy 6.8-
6.10 řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
- výpisky a úlohy vložte jako jeden PDF dokument do GU nejpozději do Út 12.1. (20:00), do 
soukromého komentáře mi případně připište, s jakými úlohami jste měli problémy 
- příští online hodinu vše projdeme ještě jednou společně (výklad s online tabulí) a podíváme se na 
úlohy, které vám nešly 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 8.1.  

AB 27-28/13-19 - vložit do GU do Ne 20:00 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 8.1.  

1) Opsat si do slovníčku slovíčka z lekce 25 - vyfotit a vložit do GU do Út 12.1. (20:00) 
2) Připravit si ve dvojicích rozhovor o vánočních prázdninách na 1-2 minuty, který předvedete při 
online hodině ve St 13.1. (bude hodnoceno známkou do KNJ) 

G5B - MA - Dú z 8.1.  



Mocniny s přirozeným mocnitelem 
- učebnice str. 120-124 - přečíst, výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a pochopit, všechny 
ostatní úlohy (6.1-6.7) řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
- výpisky a úlohy vložte jako jeden PDF dokument do GU nejpozději do Ne 10.1.2021 (20:00), do 
soukromého komentáře mi případně připište, s jakými úlohami jste měli problémy 
- příští online hodinu vše projdeme ještě jednou společně (výklad s online tabulí) a podíváme se na 
úlohy, které vám nešly 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 7.1.  

1) Splnit na WocaBee balík 7D (do Ne 10.1.) a procvičovat si balíky 7A-C 
2) V pondělí 11.1. napsat písemku na WocaBee: Lekce 7 (balíky 7A-D) - kdykoli mezi 8:00 a 20:00, 
ideálně však v době naší pondělní hodiny NJ 
3) AB 61/10-11 - vložit do GU do St 13.1. (20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 7.1.  

Opakovat si lekci 11 na test v pondělí 11.1. (tj. hlavně slovíčka, sloveso WEHTUN, 3. pád 
osobních zájmen MIR, DIR, minulý čas sloves SEIN a HABEN, spojka DESHALB): 
- procvičovat si všechny balíky L11 na WocaBee 
- dělat si online cvičení na adrese v GU 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 6.1.  

1) Procvičovat si na WocaBee balíky 2A a 2B (kdo je nemá hotové, může si 2A dodělat do 6.1., 2B 
do 7.1.) - kdo bude mít z tohoto procvičování nejvíce bodů, získává plus ;-) 
2) V pátek 8.1. napsat písemku na WocaBee: Lekce 2 (balíky 2A a 2B) - kdykoli mezi 8:00 a 20:00 
3) Připravit se na online zkoušení (časování sloves v jednotném čísle) 13.1. (kdo nepsal písemku 
nebo si ji chce opravit) 
4) LB 18/6 - napsat do sešitu dva krátké texty o kamarádovi a o sobě (jméno, věk, co dělá rád a co 
nerad) a přepsat je i do Wordu v GU (příp. vložit fotku sešitu) do Út 12.1. (20:00) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 6.1.  

1) AB 57+59 - vložit do GU do Čt 7.1. (20:00) 
2) Dobrovolný Dú na jedničku: LB 39/3+4 - své plakáty (ve Wordu nebo PDF) či prezentace (obojí 
dle zadání s obrázky a krátkými texty) vkládejte do GU nejpozději do Po 11.1., odprezentujete je 
pak online ve středu 13.1. (kdo to stihne udělat a odevzdat už ve Čt 7.1., může prezentovat už v Pá 
8.1.) - předpokladem k prezentaci je včasné odevzdání podkladů, podle toho, kolik vás bude mít 
odevzdáno, to pak budu moci časově naplánovat (tj. kdo včas neodevzdá, ten pak neprezentuje) 

G5B - MA - Dú z 6.1.  

Učit se na test na dělitelnost v Pá 8.1. v GU. 
Hlavní výhoda Jamboardu, který jsme dnes používali jako online tabuli, je ta, že se k němu můžete 
kdykoli vrátit a podívat se na ty tabule, které jsme při hodině popsali. Najdete ho mezi ostatními 
aplikacemi Google vlevo nahoře, když kliknete na těch devět teček. Zkuste si tam schválně najít tu 
dnešní tabuli, která se jmenuje Dělitelnost - úlohy (6.1.) 



G3 - NJ (SUP) - Dú z 4.1.  

Opište si věty z GU do sešitu a přeložte je do němčiny. Fotku sešitu pak vložte do GU do St 6.1. 
(20:00). 

V Po 11.1. pak počítejste s testem z lekce 11. 

G5B - MA - Dú z 4.1.  

1) Dodělat si cvičení 5.12 
2) Zopakovat si celou dělitelnost a připravit si na středu případné dotazy, v pátek 8.1. by se pak psal 
test na dělitelnost. 
3) Dobrovolně na plus: Vymyslet vlastní slovní úlohu na dělitelnost a vložit ji do GU (zadání i 
řešení) do St 6.1. 

G5B - MA - Dú z 18.12.  

Elementární teorie čísel (tj. v podstatě opakování dělitelnosti)  
- učebnice str. 98-119 - přečíst, výpisky do sešitu, řešené příklady pročíst a pochopit, všechny 
ostatní úlohy řešit do sešitu (dle výsledků jen kontrola) 
- rozvrhněte si to a pracujte průběžně, vše pak vložte jako jeden PDF dokument (nejjednodušeji 
naskenovat pomocí aplikace CamScanner v mobilu, v ní to lze i přejmenovat a odeslat si na mail 
jako jedno PDF) do GU nejpozději do So 2.1.2021 
- pokud byste měli problémy s některými úlohami, pište si to průběžně na papír, až to vše doděláte, 
tak se na tyto vypsané otázky podívejte ještě jednou, jestli byste už je nezvládli vyřešit, a pokud ne, 
tak mi napište do soukromého komentáře, o které úlohy se jedná a projdeme si je v lednu společně, 
jinak se k tomu už moc vracet nebudeme, protože je to opravdu většinou opakování, po vašich 
dotazech zakončíme téma testem 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 17.12.  

1) AB 17-18/12-13 
2) LB 15/9abc (tužkou do učebnice) 
- vše vložit do GU ideálně jako jedno PDF nejlépe do Ne 20.12.2020, nejpozději však do Ne 
3.1.2021 (20:00) 
3) dodělat si veškeré balíky na WocaBee, co komu chybí, všechny budou prodlouženy až do Ne 
3.1.2021 

G5B - NJ (SUP) - Práce na 17.12.  

Napsat test L24 s paní učitelkou Holubářovou. 

G5B - MA - Práce na 17.12.  

Logická výstavba matematiky - definice, věty, důkazy 
- přečíst + výpisky uč. str. 90-96, odevzdat v GU 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 14.12.  



AB 16-17/9-11 - vložit do GU do St 16.12. (20:00) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 11.12.  

1) Splnit na WocaBee balík Lekce 24 C, kdo ještě nemá (do Ne 13.12.), v Po 14.12. si napíšeme ve 
škole test na slovíčka L24 (8 slovíček + 1 věta). 
2) LB 36-37/8ab (tužkou do učebnice), 9ab (do sešitu) 
Do GU tentokrát nic vkládat nemusíte, vše si zkontrolujeme prezenčně ve škole (kdo však úkoly 
nebude mít, dostane mínus). 
Ve Čt 17.12. počítejte s testem L24. 

G5B - MA - Dú z 11.12.  

Negace složených výroků 
1) Projděte si ještě jednou výklad z dnešní hodiny v příloze GU a doplňte si ho do sešitu, přečtěte si 
k tomu případně i výklad v učebnici na str. 81-84, každopádně si tam projděte všechny řešené 
Příklady 1-3. 
2) Úlohy 85/4.16-4.20 
Zápis v sešitě i vyřešené úlohy vložte do GU ideálně jako jeden PDF soubor do Ne 13.12. (20:00), 
případné problémy pište do soukromého komentáře a v případě potřeby si to vysvětlíme v pondělí 
na hodině ve škole. Jinak pak počítejte s testem na výroky v pátek 18.12.  

V GU najdete také formulář ohledně doučování a oprav příští týden ve škole, tak ten prosím také 
vyplňte, ať vím, jaký o to bude zájem. 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 10.12.  

1) AB 59/4-6  
2) Mein Stammbaum - vyrobit svůj rodokmen na papír (příbuznost + jméno + jací jsou + hobby) - v 
pondělí ve škole odevzdat na známky 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 7 B (do Ne 13.12.) 
Do GU tentokrát nic vkládat nemusíte, vše si zkontrolujeme prezenčně ve škole (kdo však úkoly 
nebude mít, dostane mínus). 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 9.12.  

1) Splnit na WocaBee balík Lekce 24 C, kdo ještě nemá (do Ne 13.12.) 
2) Slovesa LEGEN/LIEGEN, STELLEN/STEHEN a HÄNGEN/HÄNGEN - zápis do sešitu dle AB 
51/9b a všeho, co jsme si k tomu dnes říkali na online hodině (tj. pády, pádové otázky, perfektum 
atd.) 
3) Opsat a přeložit do sešitu věty v GU. 
Sešit pak vyfotit a vložit do GU do 10.12. (20:00) 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 9.12.  

1) V GU najdete výklad z dnešní online hodiny (Časování sloves v jednotném čísle), případně si ho 
doplňte do sešitu, kdo jste něco z toho nestihl. Na druhé stránce je pak Dú (vyčasovat další známá 
slovesa do sešitu). Kdo nemá sešit, protože si ho nevyzvednul, píše vše na papír (může i do 
vytištěného dokumentu z GU) a do sešitu si to pak přepíše. 
2) LB 17/3a (napsat věty do sešitu dle vzoru) 



3) AB 17-18/2-6 
4) Splnit na WocaBee balík Lekce 2 B (do Ne 13.12.) 
Do GU tentokrát nic vkládat nemusíte, vše si zkontrolujeme prezenčně ve škole (kdo však úkoly 
nebude mít, dostane mínus). 

G5B - MA - Dú z 9.12.  

1) Dodělat si úlohy z minula, kdo to neměl a nevědel jak na to (a teď už ví ;-) 80-81/4.11-4.15 
2) Opsat si do sešitu Negace výroků s údaji o počtu (viz přiložený obrázek v GU) 
3) Opsat si do sešitu výroky v GU a utvořit jejich negace. 
4) Opsat si do sešitu, "výroky" v GU, rozhodnout jestli se opravdu jedná o výrok (psát ANO - NE), 
pokud ano, tak rozhodnout o jeho pravdivosti (psát 1 nebo 0). 

Vše toto v sešitě pak vyfotit a vložit ideálně jako jeden PDF soubor do GU do 10.12. (20:00). 

G5B - MA - Dú z 7.12.  

Složené výroky - implikace a ekvivalence 
1) Přečíst si v učebnici stránky 76-79 k dnešnímu výkladu a doplnit si případně svůj zápis v sešitě a 
udělat si samostatně zápis Ekvivalence (definice, tabulka pravdivostních hodnot) + obměněná 
implikace 
2) Zkuste úlohy 80-81/4.11-4.15 
Sešit se zápisem i s úlohami pak vložte do GU do Út 8.12. (20:00), do soukromého komentáře mi 
připište, které úlohy vám případně nešly, podíváme se na ně společně příští hodinu. 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 4.12.  

1) AB 50-52/6-11 - vložit do GU do Út 8.12. (20:00) 
2) Splnit na WocaBee balíky Lekce 24 B (do Ne 6.12.) a Lekce 24 C (od Po 7.12. do Ne 13.12.) 

G5B - MA - Dú z 4.12.  

Složené výroky - disjunkce a konjunkce 
1) Přečíst si v učebnici stránky 72-75 k dnešnímu výkladu a doplnit si případně svůj zápis v sešitě. 
2) Zkuste úlohy 75-75/4.6-4.10 
Sešit se zápisem i s úlohami pak vložte do GU do Ne 6.12. (20:00), do soukromého komentáře mi 
připište, které úlohy vám nešly, podíváme se na ně společně v pondělí. 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 3.12.  

1) Opsat do slovníčku slovíčka z lekce 7 (AB 64) 
2) AB 58/1-3 
3) LB 47/2 - napsat do sešitu Annas Steckbrief a pak i Mein Steckbrief (dle předlohy v LB) 
Vše vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU do St 9.12. (20:00). 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 7 A (do St 9.12.) 

Dú z 3.12.  



Opakovat si lekci 10 na test v pondělí 7.12. ve škole (tj. hlavně slovíčka, silná slovesa, rozkazovací 
způsob a předložka IN+4.p.): 
- procvičovat si všechny balíky L10 na WocaBee 
- dělat si online cvičení na adrese v GU 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 2.12.  

1) Opsat do slovníčku slovíčka z lekce 2 (AB 23) 
2) LB 16/1ab (přečíst si text nahlas a zakřížkovat tužkou správné odpovědi) 
3) AB 17/1 Vše vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU do Út 8.12. (20:00). 
4) Splnit na WocaBee balík Lekce 2 A (do Út 8.12.) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 2.12.  

1) Zápis do sešitu: Modální sloveso sollen - dle LB 34 dole tahák a modrý rámeček + 
opsat si tam tři příkladové věty v ČJ i NJ 
2) AB 49-50/2-5 - sešit i AB vložit do GU do Čt 3.12. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balíky Lekce 24 B (do Ne 6.12.) a Lekce 24 C (od Po 7.12. do Ne 
13.12.) 
+ mít na příští hodinu v Pá připraven seznam s úkoly, který jste dělali dnes v těch dvojicích 

G5B - MA - Dú z 2.12.  

Úlohy 71-72/4.1-4.5 sami do sešitu, poté si to zkontrolujte s výsledky a čemu nebudete rozumět, 
pošlete mi to do soukromého komentáře. Fotku sešitu vložit do GU do Čt 3.12. (20:00). 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 30.11.  

1) LB 13/5 (napsat 4 otázky + 4 odpovědi do sešitu) 
2) AB 14-15/4-8 - sešit i AB vložit do GU do St 2.12. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 11 B (do St 2.12.) 
+ Průběžně si opakovat lekci 10 na test po návratu do školy (tj. hlavně slovíčka, silná slovesa, 
rozkazovací způsob a předložka IN+4.p.) a dělat si k tomu online cvičení na adrese v GU 

G5B - MA - Dú z 30.11.  

Matematická logika a výroky - přečíst a udělat si výpisky z učebnice str. 67-70 (vložit do 
GU do Út 1.12., 20:00), oba řešené příklady si zkusit sami ústně, příště k tomu bude i 
výklad, takže se neznepokojujte, kdybyste tomu úplně neporozuměli ;-) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 27.11.  

1) Opsat si do slovníčku slovíčka z lekce 24 (AB 55-56) a vložit fotku slovníčku do GU do Út 1.12. 
(20:00) 
2) AB 49/1 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 24 A (do Út 1.12.) 

G5B - MA - Dú z 27.11.  



V pondělí 30.11. se bude psát test na množiny a intervaly, v GU najdete úlohy na dobrovolné 
procvičování před testem (včetně výsledků pro kontrolu), kdybyste si s něčím nevěděli rady a chtěli 
se na to ještě zeptat, napište mi to do soukromého komentáře. 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 26.11.  

1) Doplnit si zápis v sešitě z online hodiny: panáček s popsanými částmi těla (včetně členů), sloveso 
WEHTUN a rámečky z LB 12/3 
2) AB 13-14/1-3 - sešit i AB vložit do GU do Ne 29.11. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 11 A (do Ne 29.11.) 
+ Průběžně si opakovat lekci 10 na test po návratu do školy (tj. hlavně slovíčka, silná slovesa, 
rozkazovací způsob a předložka IN+4.p.) a dělat si k tomu online cvičení na adrese v GU 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 25.11.  

1) AB 45-46/13-17 (ke cv. 16 a 17 je CD vzadu v AB) - vložit do GU do Čt 26.11. (20:00) 
2) Zopakovat si lekci 23 na test příští online hodinu 27.11. (tj. hlavně slovíčka, sloveso dürfen + 
zápor, popis cesty, 3. stupeň příslovcí) a udělat si k tomu online cvičení na adrese v GU. 

G5B - MA - Dú z 25.11.  

Intervaly: 
1) Přečíst si v učebnici str. 62-65 a doplnit si podle toho zápis z dnešní online hodiny, zejména si 
tam opsat obě ty tabulky a prostudovat si řešený Příklad 1. 
2) Úlohy 65-66/3.21-3.25 
V GU odevzdat do Čt 26.11. (20:00), do soukromého komentáře mi případně připište, které úlohy 
vám dělaly problémy a podíváme se na ně při příští online hodině společně.  

G1 - NJ (SUP) - Dú z 25.11.  

1) Napsat test na WocaBee z balíků Lekce 1 A-C - ve Čt 26.11. kdykoli mezi 8:00 a 20:00 
(nezapomínejte na členy a velká písmena u podstatných jmen) 
2) AB 13-15/9-13 - vložit do GU do Ne 29.11. (20:00) 
3) Dejte si do pořádku sešity, kdo v něm bude mít vše, co jsme si psali, bude to mít správně, 
přehledně a úhledně napsáno, může dostat 1. 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 23.11.  

Opakovat si lekci 47 (tj. hlavně slovíčka, předložka ZU, skloňování přídavných jmen, Konjunktiv II, 
podmínkové věty): 
Čt 26.11. společné opakování ve škole 
Pá 27.11. TEST Lekce 47 ve škole 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 23.11.  

1) Průběžně si opakovat lekci 10 na test po návratu do školy (tj. hlavně slovíčka, silná slovesa, 
rozkazovací způsob a předložka IN+4.p.) a dělat si k tomu online cvičení na adrese v GU 
2) Na WocaBee si procvičovat balíky Lekce 10 slovesa a Lekce 10 rozkazy (příští online hodinu ve 



Čt 26.11. z toho bude test) 
3) Opsat si do slovníčku slovíčka z lekce 11 a vložit fotku slovníčku do GU do St 25.11. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 23.11.  

Vennovy diagramy - úlohy 61/3.17 a 3.19 - své řešení v sešitě vložit do GU do Út 24.11. (20:00) + 
příp. napsat, jestli a co vám nešlo 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 20.11.  

1) AB 21/20 
2) LB 15/8a (otázky do sešitu/učebnice), 8b (poznámky do sešitu/učebnice), 8c (pročíst si fráze k 
jednotlivým otázkám a zkusit si formulovat ústně dle svých poznámek z 8b) 
AB 21/20 + LB 15/8ab vložit do GU do Ne 22.11. (20:00) 

G5B - KNJ (SUP) - Dú z 20.11.  

Mein Weg zur Schule - Popište podrobně svou cestu do školy a vložte jako Word dokument do GU 
nejpozději do Út 24.11. (20:00), zároveň k tomu přiložte i svou nahrávku tohoto textu, nahrávka by 
měla být v rozmezí cca 30-60 s (bude hodnoceno známkou 1-5 do KNJ). 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 20.11.  

1) V pondělí 23.11. napsat na WocaBee test z Balíků L23 A-C v době hodiny NJ (tj. 10:00-10:45), 
do té doby možno všechny tři balíky libovolně procvičovat a dodělat balík L23 C. 
2) LB 32-33/7abc (tužkou do LB), 8 (do seš.), 9 (tužkou do LB) - odevzdat v GU nejpozději do Út 
24.11. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 20.11.  

Vennovy diagramy - úlohy 60/3.11, 3.13 a 3.16 - své řešení v sešitě vložit do GU do Ne 22.11. 
(20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 19.11.  

1) LB 11/12 (napsat věty do sešitu), 11/13a (do sešitu) 
2) AB 10-11/17-18 
+ sešit i AB vyfotit a vložit do GU ideálně jako jedno PDF nejpozději do Ne 22.11. (20:00) 
3) Na WocaBee si procvičovat všechny balíky Lekce 10 A-E (příští online hodinu z toho bude test), 
kdo nemá, dodělá si balíky Lekce 10 E a Lekce 10 rozkazy (oba byly prodlouženy do Ne 22.11.) 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 19.11.  

1) Kdo odešel dříve z online hodiny, doplní si zápis v sešitě Modální sloveso können (= umět, 
moci) a všichni vymyslí tři různé věty (s různými podměty) s tímto slovesem a zapíší si je do sešitu 
(česky i německy) 
2) AB 52-53/15-17, 55/1, 56/3, 57/1-5 
+ sešit (se zápisem können i vymyšlenými větami) a AB vyfotit a vložit do GU ideálně jako jedno 



PDF nejpozději do St 25.11. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 6 Modalverben (do St 25.11.) 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 18.11.  

1) AB 11-13/3-8 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 1 C (do Út 24.11.) 
+ zápis v sešitě z dnešní online hodiny (časování) a str. 11-13 z pracovního sešitu vyfotit a vložit 
ideálně jako jedno PDF do GU (Google učebny) do Út 24.11. (20:00) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 18.11.  

1) Wegbeschreibung - doplnit si zápis v sešitě frázemi z LB 31/4, 5b a opsat tahák (předložka bis 
zu) 
2) AB 43-44/8-12 
+ sešit i pracovní sešit vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU do Čt 19.11. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 23 C (do Ne 22.11.) 

G5B - MA - Dú z 18.11.  

Vennovy diagramy - přečíst + výpisky str. 52-59, řešené příklady 1-5 jen přečíst a snažit se je 
pochopit, výpisky vložit do GU do Čt 19.11. (20:00) 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 13.11.  

1) LB 15/7 - dovymyslet a napsat do sešitu 6 vět s WENN dle zadání 
2) AB 19-20/13-19 (vložit i se sešitem do GU do Čt 19.11. 20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 47 skloňování2 (do Čt 19.11.) - v pátek 20.11. proběhne na 
online hodině test na WocaBee na skloňování (z těchto dvou balíků) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 13.11.  

1) LB 31/4 
2) AB 42/4-7 
+ vše vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU do Út 17.11. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 23 B (do Út 17.11.) 

G5B - MA - Dú z 13.11.  

Úlohy 50-51/3.3-3.9 do sešitu - do GU nahrát ideálně do Ne 15.11. (20:00), nejpozději však do Út 
17.11. (20:00), do soukromého komentáře mi případně připište, které úlohy vám dělaly problémy a 
podíváme se na ně při příští online hodině společně.  

G5B - MA - Dú z 11.11.  

Úlohy 50/3.1-3.2 do GU do Čt 12.11. (20:00), pokud si s tím nebudete vědět rady napište mi to do 
soukromého komentáře a v pátek se na to podíváme případně společně. Kdo se cítí ukřivděn 
opravou testu na odmocniny, napište mi (ještě dnes!) mail/soukromý komentář a konkrétní příklad a 
já se na to ještě jednou podívám a případně to přehodnotím. 



G5B - NJ (SUP) - Dú z 11.11.  

1) LB 30/1ab (tužkou do učebnice), 2 (do sešitu) 
2) AB 41/1-3 
+ vše vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU do Čt 12.11. (20:00) 
+ zjistit, jak můžete na svém PC/mobilu psát přehlásky a ß a připsat mi do GU do soukromé 
poznámky 4 slova s ä, ö, ü, ß 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 23 A (do Čt 12.11.) 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 11.11.  

1) LB 13/4,5 (tabulky do sešitu) 
2) AB 10/1,2 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 1 B (do Út 17.11.) 
+ tabulky v sešitě a str. 10 z pracovního sešitu vyfotit a vložit ideálně jako jedno PDF do GU 
(Google učebny) do Ne 15.11. (20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 9.11. a práce na 12.11.  

1) LB 10/9 (napsat 10 vět/tipů/rad do sešitu) + přepsat si nejdříve do sešitu bublinu pod tímto 
cvičením 
2) AB 8-10/12-16 - pracovní sešit i sešit vyfotit a vložit do GU do Pá 13.11. (20:00) 
3) Splnit na WocaBee balíky Lekce 10 E (do St 11.11.) a Lekce 10 rozkazy (od Čt 12.11. do Ne 
15.11.) 
Pozn.: Ve čtvrtek 12.11. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy se synem v nemocnici v 
Praze. 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 9.11.  

1) LB 14/5 - napsat si do sešitu pod zápis Skloňování přídavných jmen jednu větu dle vzoru čím 
byste chtěli a nechtěli jet 
2) AB 18-19/10-12 (vložit do GU do Čt 12.11. 20:00) 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 47 skloňování (do Čt 12.11.) 

G5B - MA - Dú z 9.11.  

1) Podívat se na vzorové řešení písemky z dnešní online hodiny (viz příloha v GU). 
2) Množiny - přečíst str. 44-50 (včetně řešených příkladů 1-6) a udělat si z toho výpisky do sešitu a 
vložit je do GU do Út 10.11. (20:00) - pěkné a úplné výpisky budou za + (příští online hodinu si to 
spolu vše ještě jednou projdeme a vysvětlíme) 

G1 - NJ (SUP) - WocaBee  

V pondělí 9.11. (8:55-9:45) se píše oprava testu na WocaBee (Lekce 0) - píše ho: Adéla, Nela, 
Terezie, Anežka, Eliška, Matěj 
Do úterý 10.11. pak nezapomeňte splnit nový balík Lekce 1 A a dodělat si balík Čísla (kdo ho ještě 
neudělal, jeho splnění bylo prodlouženo též do 10.11.) 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 6.11. na 9.11.  



1) AB 18/9 
2) Procvičovat si na WocaBee slovíčka z lekce 47 - v pondělí 9.11. na online hodině proběhne test. 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 6.11.  

1) Zopakovat si lekci 22 na test příští online hodinu (tj. hlavně slovíčka, modální slovesa, 
národnosti a stupňování) a udělat si k tomu online cvičení na adrese v GU. 
2) Opsat si do slovníčku slovíčka z lekce 23 a vložit fotku slovníčku do GU do Út 10.11. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 6.11.  

- geometrický význam absolutní hodnoty reálného čísla: přečíst str. 42-43 a případně si v sešitě 
doplnit zápis z online hodiny 
- úlohy 43/2.46 - vložit do GU do Ne 8.11. (20:00) - když něčemu nebudete rozumět, tak mi to 
napište do soukromého komentáře, v neděli večer bych tam pak přidal vzorové řešení 
- v pondělí 9.11. proběhne na online hodině test na odmocniny a absolutní hodnotu, před testem se 
ještě můžeme věnovat vašim dotazům, pokud nějaké budou 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 5.11. na 9.11.  

1) LB 9/6 (napsat do sešitu) 
2) AB 8/11 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 10 D (do Ne 8.11.) 
Rozhovory v sešitě vyfotit a vložit do GU nejpozději do Ne 8.11. (20:00). 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 5.11. a práce na 12.11.  

1) Procvičovat slovíčka na WocaBee Lekce 6 (balíky A-C, doplnil a upravil jsem tam pár slovíček). 
Ve čtvrtek 12.11. si pak VŠICHNI v době online hodiny (10:00 - 10:45) napište opravný test na 
WocaBee Lekce 6 (předchozí písemku jsem smazal, počítám jen jedničky u Maxe a Elišky). 
2) LB 39/7ab, 40/8ab, 10a (přeložit do sešitu + vymyslet a napsat podobný rozhovor do sešitu) 
3) Zápis do sešitu Časové údaje a předložky dle LB40/8b (tahák), AB50/9, AB51/12 (rámeček) a 
AB 52/14 (bublina) - zápis v sešitě vyfotit a vložit do GU nejpozději do Ne 15.11. (20:00), za pěkné 
zápisy bude + 
4) AB 50-52/8-14 
Pozn.: Ve čtvrtek 12.11. online hodina pravděpodobně neproběhne z důvodu mé návštěvy se synem 
v nemocnici v Praze. 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 4.11. na 11.11.  

1) Opsat slovíčka z lekce 1 do slovníčku (najdete je v pracovním sešitě na straně 16 - ve slovníčku 
si udělat nadpis Lektion 1). 
2) LB (učebnice) 11/1,2 + přeložit si se slovníkem všechna neznámá slovíčka z té tabulky a zapsat 
si je do svého slovníčku (podstatná jména i se členem a ideálně barevně podle rodů). 
Slovníček vyfotit a vložit (ideálně jako jedno PDF) do GU do Út 10.11. (20:00). 
V době pondělní hodiny NJ (9.11. 11:55-12:40) si můžete napsat opravu testu na WocaBee, zájemci 
o opravu se mi ale musí nahlásit mailem. V pondělí si tast dopíše i ten, kdo na online hodině nebyl a 
test nepsal. 



G5B - NJ (SUP) - Dú z 4.11. na 6.11.  

AB 36-38/14-20 - vložit do GU do Čt 5.11. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 4.11. na 6.11.  

- absolutní hodnota reálného čísla: přečíst str. 39-41 a případně si v sešitě doplnit zápis z online 
hodiny 
- úlohy 43/2.44-2.45 - vložit od GU do čtvrtka 5.11. (20:00) - když něčemu nebudete rozumět, tak 
mi to napište do soukromého komentáře 

G5B - MA - Online hodina 2.11.  

V pondělí 2.11. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u zubaře. 
Místo toho si v GU prostudujte mé řešení třetí části vašeho posledního Dú (úlohy na částečné 
odmocňování a usměrňování zlomků se třetí odmocninou) a zopakujte si odmocniny celkově a 
pokud byste v nich měli ještě nějaké nejasnosti nebo dotazy, napište mi je do mailu, na středeční 
online hodině bychom se těmto dotazům věnovali a v pátek bychom si pak na to napsali nějaký test. 

G3 - NJ (SUP) - Online hodina 2.11.  

V pondělí 2.11. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u zubaře. 
Místo toho si zopakujte časování nepravidelných sloves z poslední online hodiny (viz sešit) 
a na WocaBee splňte balík Lekce 10 slovesa (do St 4.11.) 

G8A - NJ (SUP) - Online hodina 2.11.  

V pondělí 2.11. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u zubaře. 
Místo toho si připravte a napište krátké povídání o svých podzimních prázdninách (min. 5 vět) a 
odevzdejte ho v GU do Čt 5.11. (20:00) 
a na WocaBee splňte balík Lekce 47 C (do Čt 5.11.) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 22.10.  

1) AB 7-8/5-10 - vyfotit a vložit do GU nejpozději do Ne 25.10. (20:00) 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 10 C (termín prodloužen až do Ne 1.11.) 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 22.10.  

1) AB 49-50/5-7 - vyfotit a vložit do GU nejpozději do Ne 25.10. (20:00) + do soukromého 
komentáře vložit tři slova s přehláskami ä, ö, ü 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 6 C (termín prodloužen až do Ne 1.11.) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 21.10. a práce na 23.10.  

1) LB 28-29/7abcd 
2) AB 35-36/12-13 
3) Udělat si do sešitu zápis 2. stupeň přídavných jmen a příslovcí (viz příloha) 



- práci z bodů 1-3 vyfotit a vložit (ideálně jako jeden PDF dokument) do GU do Ne 25.10. (20:00) 
4) Učit se / procvičovat si na WocaBee slovíčka z lekce 22 (ve středu 4.11. proběhne při online 
hodině test přes WocaBee) 

Pozn.: 23.10. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u lékaře. 

G5B - MA - Dú z 21.10. a práce na 23.10.  

1) Dle přiloženého řešení v GU si zkontrolovat a ještě jednou projít usměrňování druhé odmocniny 
(dělali jsme 21.10. na online hodině) 
2) Úlohy z učebnice 38-39/2.37, 38, 41, 42, 43 
3) Úlohy na částečné odmocňování a usměrňování zlomků se třetí odmocninou - úlohy viz příloha v 
GU - vše písemně do sešitu a spolu s úlohami z učebnice vložit do GU do Ne 25.10. (20:00), do 
soukromého komentáře mi připište, s čím jste si příp. nevěděli rady 

Pozn. 23.10. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u lékaře. 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 21.10.  

1) Dodělat si do sešitu zápis BARVY 
2) AB (pracovní sešit) 8/11-13 
3) Splnit na WocaBee balíky Lekce 0 Start D (do Ne 25.10.) a Čísla (do Ne 1.11.) 
+ zápis v sešitě Barvy a cvičení z pracovního sešitu vyfotit a vložit jako jedno PDF do GU (Google 
učebny) do Ne 25.10. (20:00) 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 19.10. na 22.10.  

1) AB 6/3,4 - vyfotit a vložit do GU nejpozději do St 21.10. (20:00) 

2) Splnit na WocaBee balík Lekce 10 B (do St 21.10.) 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 19.10.  

1) AB 16-17/4-8 - vyfotit a vložit do GU do Ne 25.10. (20:00) 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 47 B (do Ne 25.10.) 

Pozn.: 23.10. online hodina neproběhne z důvodu mé návštěvy u lékaře. 

  

  

G5B - MA - Dú z 19.10. na 21.10.  

Částečné odmocňování a usměrňování zlomků - úlohy viz příloha v GU - vše písemně do sešitu a 
vložit do GU do Út 20.10. (20:00), do soukromého komentáře mi připište, s čím jste si příp. 
nevěděli rady 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 16.10. na 19.10.  



1) LB 12/1bc - stačí do učebnice + vyfotit a vložit do GU do Ne 18.10. (20:00) 
2) Splnit na WocaBee balík Lekce 47 A (do Ne 18.10.) 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 16.10. na 21.10.  

1) Dodělat si zápis z online hodiny o slovese DÜRFEN (časování + slovosled) a vymyslet na něj tři 
věty (v ČJ i NJ) o různých podmětech, z toho jednu otázku 
2) AB 35/9-11 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 22 D (do Út 20.10.) 
- Sešit i AB vyfotit a vložit do GU do Út 20.10. (20:00) 

+ KNJ: LB 27/6 - napište text, kde použijete co nejvíce sloveso DÜRFEN, nahrajte ho jako audio 
(např. na mobil) a jako zvukový soubor ho vložte do GU (bude hodnoceno do předmětu KNJ, opět 
možno získat 1 nebo +, za neodevzdání -) do Po 19.10. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 16.10. na 19.10.  

- úlohy 38-39/2.33, 34, 36, 39 a 40 - vše písemně do sešitu (i to, kde je v zadání "zpaměti") a vložit 
do GU do Ne 18.10. (20:00), do soukromého komentáře mi připište, s čím jste si příp. nevěděli rady 

G3 - NJ (SUP) - Dú z 15.10. na 19.10.  

1) LB 8/1 (tužkou do učebnice) 
2) AB 6/1,2 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 10 A (do Ne 18.10.) 
+ cvičení v LB i AB vyfotit a vložit do GU (Google učebny) nejpozději do Ne 18.10. (20:00) 

G2 - NJ (SUP) - Dú z 15.10. na 22.10.  

1) Vymyslet a napsat do sešitu tři věty na sloveso müssen s různými podměty (česky i německy) 
pod zápis Modální sloveso müssen (= muset) z online hodiny  

2) AB 48-49/1-4  

3) Splnit na WocaBee balík Lekce 6 B (do St 21.10.)  

4) Opsat si do sešitu cvičení na členy z písemky (opsat celé věty!), zadání najdete v GU  

+ vše (tj. sešit i AB) vyfotit a vložit do GU (Google učebny) nejpozději do St 21.10. (20:00) 

G1 - NJ (SUP) - Dú z 14.10. na 21.10.  

1) Monate (měsíce) - udělat si zápis do sešitu podle ročních období (dle dnešního výkladu a LB 
(učebnice) str. 9) 

2) AB (pracovní sešit) 7-8/4-10 

3) Splnit na WocaBee balík Lekce 0 Start C (do Út 20.10.) 



+ příp. kdo to zvládne, může mi zkusit vložit do GU (Google učebny) fotky svých zápisů měsíců a 
čísel ve svém sešitě 

G5B - MA - Dú z 14.10. na 16.10.  

- druhá a třetí odmocnina, usměrňování: přečíst + výpisky ze stran 34-38 (včetně řešených příkladů 
1, 2, 4 a 6) 
- výpisky vyfotit a vložit od GU do čtvrtka 15.10. (20:00) - když něčemu nebudete rozumět, tak si 
to poznamenejte, na online hodině v pátek si to vše vysvětlíme ještě jednou společně a bude prostor 
i pro vaše dotazy 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 14.10. na 16.10.  

1) Příslušníci národů - udělat si zápis do sešitu dle dnešního výkladu a dle LB 27/3 a AB 34/6, příp. 
dle zápisu z loňska (viz příloha v GU) - vyfotit a vložit ho do GU do Čt 15.10. (20:00), zápis tam po 
případném doplnění a vylepšení vloží i holky z mé loňské skupiny 
2) AB 33-34/5-8 
3) Splnit na WocaBee balík Lekce 22 C (do Čt 15.10.) 

G5B - MA - Dú z 12.10. na 14.10.  

- úlohy 33/2.29-2.32 
- vše vyfotit a vložit od GU do úterý 13.10. (20:00) - když něčemu nebudete rozumět, tak mi to 
napište do soukromého komentáře 
- ve středu 14.10. si na online hodině napíšeme TEST na číselné obory (včetně počítání se zlomky!) 
- každý budete sedět doma u svého počítače (tj. ne ve dvojicích), pokud budete mít k testu během 
přípravy ještě nějaké otázky, můžete mi je také napsat do soukromého komentáře 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 12.10. na 16.10.  

- dodělat si odpovědi na otázky k Terky textu o bydlení 
- přeložit si slovíčka L47 (AB22-23) 
- AB 15/1-3 
- všechny tři stránky z pracovního sešitu (15, 22, 23) vyfotit a vložit do GU do Čt 15.10. (20:00) 
ideálně jako jeden PDF dokument 

G5B - MA - Dú z 9.10. na 12.10.  

- úlohy 27-28/2.22-2.23 
- porovnávání reálných čísel, zaokrouhlování: přečíst + výpisky ze stran 31-32 (včetně obou 
řešených příkladů) + přečíst str. 28-30 a případně si v sešitě doplnit zápis z online hodiny 
- vše vyfotit a vložit od GU do neděle 11.10. (20:00) - když něčemu nebudete rozumnět, tak mi to 
napište do soukromého komentáře 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 9.10. na 14.10.  

1) Kdo ještě neodevzdal, odevzdá v Google učebně nahrávku Mein Lieblingsfest (komu to tam 
nepůjde nahrát, pošle mi to na mail, případně to tam vloží jako text). 



2) AB 33/1-4 - vyfotit a vložit do GU (do úterý 13.10. 20:00), holky z mé loňské skupiny tam místo 
toho vloží krátký text o svém vztahu k fotbalu (min. 5 vět). 

3) Splnit na WocaBee balík Lekce 22 B (do úterý 13.10.) 

G8A - NJ (SUP) - Dú z 9.10. na 12.10.  

1) Napsat krátký text (min. 5 vět) o tom, kde byste chtěli jednou bydlet a proč (na vesnici/ve městě, 
v domě/v bytě atd.) - přečíst + nahrát a nahrávku vložit do GU (do Ne 11.10., 20:00), Terka to bude 
mít v rámci přípravy na maturitu podstatně obsáhlejší a pošle mi ve Wordu i ten text k případné 
opravě. 

2) Učit se slovíčka L46 na písemku na WocaBee v Po 12.10., do té doby možno dobrovolně 
procvičovat příslušné balíky. 

G5B - NJ (SUP) - Dú z 7.10. na 9.10.  

1) Kdo ještě neodevzdal, odevzdá v Google učebně nahrávku Mein Lieblingsfest. 

2) Vložit do GU fotku vašeho slovníčku, kde máte opsaná slovíčka z lekce 22. 

3) Splnit na WocaBee balík Lekce 22 A 

G5B - MA - Dú z 7.10. na 9.10.  

- úlohy 27/2.17-2.21  

- vše vyfotit a vložit od GU do čtvrtka 8.10. (20:00) 

G5B - MA - Dú z 5.10. na 7.10.  

- 27/2.16 
- periodická čísla: přečíst + výpisky ze stran 22-23 (včetně obou řešených příkladů) 
- vše vyfotit a vložit od GU do úterý 6.10. (20:00) 

G5B - NJ (SUP) - Zadání samostatné práce na 2.+5.10.2020  

2.10.2020 ve škole: 

1) opsat do slovníčku slovíčka L22 

2) napsat souvislý text na téma Mein Lieblingsfest (inspirace dle učebnice str. 20-21) 

5.10.2020 doma: 

- svůj text Mein Lieblingsfest nahrát jako audio (např. na mobil) a jako zvukový soubor vložit do 
Google učebny (bude hodnoceno do předmětu KNJ, možno získat 1 nebo +) 



G5B - Matematika - Zadání samostatné práce na pátek 
2.10.2020  

- úlohy na přirozená čísla: 16/2.6-2.8 

- celá čísla a začátek racionálních čísel: uč. str. 16-21 - vše přečíst + výpisky do sešitu + všechny 
řešené příklady a úlohy na těchto stránkách 

- vše nafotit a vložit do google učebny do neděle 4.10. (12:00), pokud se vám to povede, tak ideálně 
jako jeden PDF dokument 

G5B Matematika 23.9.  

- zadání domácího úkolu najdete v Google učebně - tam ho i odevdzáte!!! (kód kurzu: f4zcbt4 ) 

- písemka na slovní úlohy na objem a povrch těles se bude psát v pátek 25.9. první hodinu po 
kontrole a otázkám k Dú 

Probraná látka G1 - NJ (SUP) - 7.-18.9.2020  

Úvod do studia NJ 

- německy mluvící země a jejich hlavní města 

- minirozhovor: Was ist das? - Das ist ... - Danke. - Bitte. 

- domino: slovíčka (germanismy, členy, velké písmeno u podstatných jmen) 

- základní pravidla výslovnosti v NJ 

- přes víkend se zkusit přihlásit do Google učebny (kód kurzu: bkteph5 ) 

Probraná látka G2 - NJ (SUP) - 14.-18.9.2020  

Lekce 5 

- učebnice 35-36/4-7 

- pracovní sešit 41-43/1-5 

- opsání a zkoušení slovíček L5 

- přes víkend splnit jednoduchý úkol v Google učebně 

Probraná látka G3 - NJ (SUP) - 14.-18.9.2020  

Opakování 

- časování všech probraných sloves (včetně vykání) 



- věty a slovosled 

- číslovky 0-100 

- testy na časování sloves a věty 

- přes víkend splnit jednoduchý úkol v Google učebně 

Probraná látka G5B - NJ (SUP) - 14.-18.9.2020  

Lekce 21 

- učebnice 17-19/5-11 

- pracovní sešit 23-26/5-15 

- test na slovíčka L21 

- přes víkend se všichni přihlásit do nového kurzu "G5B Němčina + KNJ" v Google učebně (kód 
kurzu: hffodcw ) a splnit tam jednoduchý úkol 

Probraná látka G5B - MA - 14.-18.9.2020  

Tělesa 

- krychle, kvádr, hranol, válec, jehlan, kužel, koule 

- vzorce pro povrch a objem 

- Dú (přes víkend):  

1) Jaký je průměr sudu ve tvaru válce, jestliže má výšku 80 cm a vejde se do něj 300 litrů vody? 

2) Viz příloha Dú 18.9. 

3) Přihlásit se do Google učebny (kód kurzu: f4zcbt4 ) a splnit tam jednoduchý úkol. 

Přílohy: Dú 18.9.  

 


