
 

Z ADÁNÍ  SAMOSTATNÉ PRÁCE 
NA DOBU U ZAV ŘENÍ  ŠKO LY 3 

 

30. 3. – 3. 4. 2020 
 
 
 
MATEMATIKA 
 
G4B   

- Vyfotit/oskenovat a poslat na mail do Ne 29.3. ke kontrole práci z minulého týdne:  
1) vaše výpisky v sešitě o intervalech 
2) PS str. 14 a 15 

- Podívat se na videa o funkcích: „Úvod a praktické příklady“: 
https://isibalo.com/matematika/funkce/uvod-a-prakticke-priklady 
„Přechod k abstrakci“:  
https://isibalo.com/matematika/funkce/prechod-k-abstrakci 
„Graf funkce“: 
https://isibalo.com/matematika/funkce/graf-funkce  
Zkuste si každé video pustit jiný den. Je to tam vysvětleno tak, že byste to mohli 
pochopit všichni. Pokud tam uslyšíte něco důležitého či zajímavého, co ještě nemáte 
v sešitě, doplňte si své výpisky v sešitě. 

- Funkce – pokračování: UČ 22-24 (přečíst + výpisky) + úlohy UČ 31/1-4 + úlohy 
PS 17/1-6 (úlohy si kontrolujte samostatně podle výsledků vzadu). 

 
 
NĚMČINA 
 
G1  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění druhého balíku (Lekce 4.2) od Po 30.3. 
do Pá 3.4. 

- Učebnice str. 29 – přečíst si text, přeložit ho do sešitu a udělat do sešitu cv. 1 a 2 – vše 
vyfotit/oskenovat a poslat mi na mail do Pá 3.4. 

- Pracovní sešit 34/1-3 
 
G2  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění druhého balíku (Lekce 8.2) od Po 30.3. 
do Pá 3.4. 

- Sloveso MÖGEN – udělat si do sešitu zápis dle dokumentu G2_Mögen na nástěnce, 
tento (rukou psaný) zápis v sešitě pak vyfotit/oskenovat a poslat mi na mail do Pá 3.4. 

- Pracovní sešit 65/3ab, 66/4-7 
 
G4AB  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění druhého balíku (Protiklady 2) od Po 30.3. 
do Pá 3.4. 

- Feste – učebnice 21/1ab, 20/2 přečíst + vybrat si jakýkoli svátek a napsat podobný 
text na téma „Was ist dein Lieblingsfest?“ (se stejnými otázkami) a poslat mi ho na 
mail do Pá 3.4., pojmenovat ho G4_Příjmení_Lieblingsfest. 

- Pokračovat v psaní deníku – ve Wordu, každý den alespoň 3 věty (v minulosti, 
neopakovat se, snažit se každý den napsat něco jiného). Průběžně mi ho na vyzvání 
budete posílat. 



 
G7A  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění druhého balíku (Lekce 44.2) od Po 30.3. 
do Pá 3.4. 

- Spojka OBWOHL (= ačkoli) – udělat si do sešitu zápis dle učebnice 49/4 + 
pracovní sešit 76/7, pod tento zápis pak udělat do sešitu cvičení z učebnice 49/5 + 
udělat si k tomu cvičení v AB 77/8-10 – vyfotit/oskenovat zápis a cvičení v sešitě a 
AB77 a poslat ke kontrole na mail do Pá 3.4. 

- Kdo si chce nechat spojku OBWOHL vysvětlit v angličtině, může se podívat na 
následující video: https://www.youtube.com/watch?v=usRE0VHXQ6U, je tam i 
hezky vysvětlen rozdíl mezi OBWOHL a WEIL (česky jsem to bohužel nenašel). 

- Pokračovat v psaní deníku – ve Wordu, každý den alespoň 3 věty (v minulosti, 
neopakovat se, snažit se každý den napsat něco jiného). Průběžně mi ho na vyzvání 
budete posílat. 

 
G8 

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění druhého balíku (L3 – Nomen 2) 
od Po 30.3. do Pá 3.4. 

 
 
KONVERZACE NJ 
 
G7A  

- Téma Umweltschutz (učebnice str. 64-68): 
- 1) Učit se slovíčka, procvičit si je na VocaBee (balík Umweltschutz splnit od Po 30.3. 

do Pá 3.4.) 
2) Udělat si (písemně) další dvě cvičení dle vlastního výběru (stačí do učebnice). 

 
 
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 . 
 


