
Hodnocení samostudia 

Prima – NJ 

 

1) Plakát TSCHECHIEN 

- hodnocení: známka (každý si nad svou prací sedněte a uvažte, co z následujících poznámek se vás asi týká): 

- součástí plakátu mělo být: mapa + města (německy), co je typické pro ČR, text o sobě (odpovídá na otázky 

v učebnici) 

- většinou velmi pěkné práce, někdy i s nádhernými obrázky a pěknými texty :-) 

- nejčastější nedostatky: chybí text nebo je neúplný, města jsou v češtině, v textu jsou chyby (takové, které 

byste už dělat neměli – velká písmena u podstatných jmen, chybná písmenka, vynechávání slov atd.) 

- pokud nejste se svou známkou spokojeni, můžete doplnit, co vám tam chybí, a poslat mi to znovu ;-) 

 

2) Test – Lekce 3 

- hodnocení: známka (každý si nad svou prací sedněte a uvažte, co z následujících nedostatků se vás asi týká): 

- nejčastější nedostatky: chybné koncovky v časování; nezdvojená, vynechaná či zaměněná písmenka; 

nedoplnili jste, co jste měli; slovosled (sloveso na druhém místě, zápor NICHT před negovaným slovem: 

Seoul ist nicht in Europa.) 

 

3) Slovíčka na WocaBee 

- každý, kdo ve stanoveném termínu splní zadaný balík (tj. má tři zelené fajfky), získává plus 

- kdo má z daného balíku nejvíce bodů, získává jedničku, kdo se umístil na druhém a třetím místě v počtu 

bodů, získává dva plusy (za splnění úkolů v balíku dostanete všichni stejně bodů, body navíc pak lze získat 

pomocí dalšího procvičování, které je sice již dobrovolné, ale kdo si bude více procvičovat, dostane více plusů) 

- po každém balíku body vynuluji a do dalšího balíku mají všichni opět stejnou výchozí pozici a možnost získat 

nejvíce bodů a tudíž plusy navíc 

- kdo splní z daného balíku alespoň 1 nebo 2 zelené fajfky, píšu si, že má splněno (nezískává plus ani mínus) 

- kdo nebude mít splněný ani jeden z celkem tří úkolů v balíku (tj. ani jednu zelenou fajfku), dostane mínus 

- za první balík nelze získat mínus, ten byl rozjezdový ;-) 

 

Pro plusy a mínusy platí stále stejná pravidla: 3 plusy = jednička, 3 mínusy = pětka 

 

Známka za čtvrtletí je ze všech známek, které jste získali ve škole i z těch za samostudium doma, včetně všech 

plusů a minusů. Známka s mínusem vyjadřuje, že je to mezi dvěma známkami, tj. 1- je 1-2, nikoli jen horší 1! 


