
 

Z ADÁNÍ  SAMOSTATNÉ PRÁCE 
NA DOBU U ZAV ŘENÍ  ŠKOLY  

 

11. – 20 . 3. 2020 
 
 
 
MATEMATIKA 
 
G4B   

- Spojnicový diagram: UČ 11-13 (přečíst + výpisky) + úlohy UČ: 13/1-6, PS: 6-9/22-
30 

- Seminární práce DIAGRAMY : Vytvořit si tři své statistiky (z domova, ze školy), 
data zapsat do tabulky a ke každé tabulce narýsovat jeden ze tří diagramů: sloupcový, 
kruhový a spojnicový, každý na samostatnou stránku s podpisem. Oskenovat nebo 
vyfotit, soubory pojmenovat svým jménem a typem diagramu (tj. např. 
Bartl_sloupcový.jpg) a poslat na email sup@bgv.cz nejpozději do Út 17.3. Bude 
hodnoceno známkou jako z testu, hodnotí se nejen celková správnost, ale i technické 
zpracování a nápaditost zvolené statistiky. 

- Funkce: UČ 14-18 (přečíst + výpisky) + úlohy PS 12-14/1-10 
 
 
NĚMČINA 
 
G1  

- Projekt : LB 25/1-3 (vytvořit samostatně plakát dle zadání a připravit si jeho ústní 
prezentaci v NJ, která proběhne po návratu do školy a získáte z ní známku) 

- Cvičení v AB na str. 31-33 (k poslechovým cvičením si pusťte CD, které je na konci 
pracovního sešitu) 

- Zopakovat si gramatiku lekcí 1-3 na str. 26-27 v LB a učit se na TEST z lekce 3 
(slovíčka, gramatika) 

 
G2  

- Opsat a naučit se slovíčka z lekce 8. 
- Pracovní sešit 65/1-2 
- Vymyslet věty (i otázky) na slovesa: denken, brauchen, möchten, kaufen, schauen, 

lernen, müssen, üben, können, zeichnen, nerven, trainieren, glauben, sagen, fragen, 
tanzen, wünschen, sprechen, gehen, finden (napsat je v ČJ i NJ). 

 
G4AB  

- Učit se protiklady na TEST bezprostředně po návratu do školy. 
- Cvičení v AB na str. 30-32 (k poslechovým cvičením si pusťte CD, které je na konci 

pracovního sešitu; k mluvním cvičením si vzájemně zavolejte ;-) ) 
- Zopakovat si gramatiku lekcí 19-21 na str. 22-23 v LB a učit se na TEST z lekce 21 

(druhou hodinu po návratu do školy). 
 
G7A  

- Učit se minulé časy nepravidelných sloves v AB 100-102 (opravný test z třetí 
dvacítky bezprostředně po návratu do školy). 

- Přeložit a naučit se slovíčka z lekce 44 (TEST druhou hodinu po návratu do školy). 
- Pracovní sešit 75-76/1-5. 



 
G8 

- Učit se slovíčka L3 (první i druhý sloupec – TEST z prvního sloupce bezprostředně 
po návratu do školy). 

- Vymyslet na každý sloupec slovíček 10 vět a napsat je v ČJ i v NJ. 
- Dořešit všechny úlohy německé zkoušky z matematiky na pracovním listě. 

 
 
KONVERZACE NJ 
 
G7A  

- Najít a pustit si klip k písničce Guten Tag od německé skupiny Wir sind Helden 
a napsat v NJ krátkou recenzi na tuto písničku a klip (min. 150 slov). Soubor uložit 
pod svým jménem (např. Pešek_recenze) a poslat na email sup@bgv.cz nejpozději 
do St 18.3. 

 
 
PROJEKT „ŠKOLA NA HRANICI?“ 
 

- Kompletně dodělejte své hry a rozmyslete, co budete potřebovat ještě zalaminovat. 
V prvním týdnu po návratu do školy se sejdeme a vše si ukážeme. 

 
 
ROČNÍKOVÉ PRÁCE 
 

- Průběžně (tj. jednou týdně, např. vždy v neděli) mi posílejte na email, jak jste 
pokročili. Termín odevzdání ročníkové práce platí a posouvat se nebude!!! Veškeré 
konzultace mohou probíhat přes email. 

 
 
Při jakýchkoli dotazech k zadané práci či při potřebě konzultace mě prosím kontaktujte 
na email sup@bgv.cz . 


