
Hodnocení samostudia 

Septima A – NJ 

 

1) Kontrola výpisků do sešitu a cvičení v pracovním sešitě nebo v učebnici 

- každý, kdo to pošle do stanoveného termínu a má vše vypracováno bez závažnějších chyb, získává plus 

- pěkné výpisky získávají dva plusy (neodfláknuté, pěkně strukturované, přehledné, barevně zvýrazněné, 

podtrhané, s příkladovými větami atd.)  

- kdo nestihne bez omluvy termín, ale pošle to, píšu si, že má splněno (nezískává plus ani mínus), stejně tak 

i ten, kdo to sice pošle v termínu, ale něco mu tam chybí nebo tam má závažnější chyby 

- kdo mi to neposílá vůbec, získává za každý termín mínus 

 

2) 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 minusy 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! 

 



Hodnocení samostudia 

Septima A – KNJ 

 

1) Recenze (Guten Tag) 

- opravené recenze jsem vám poslal zpět na mail, některé byly opravdu velmi pěkné :-) 

- hodnocení: známka je dole pod každou opravou 

- kdo recenzi neposlal (1 člověk), má 5, chce-li si to opravit, tak mi to ještě může poslat..., stejně tak ten, kdo 

se omlouval, by mi to měl ještě poslat... 

 


