
 

Z ADÁNÍ  SAMOSTATNÉ PRÁCE 
NA DOBU U ZAV ŘENÍ  ŠKO LY 4 

 

6. 4. – 8. 4. 2020 
 
 
 
MATEMATIKA 
 
G4B   

- Přímá úměrnost: UČ 25-31 (přečíst + výpisky) + úlohy UČ 31/5-7 (úlohy si 
kontrolujte samostatně podle výsledků vzadu)  

- Podívat se na výklad přímé úměrnosti paní učitelky z Ondřejova:  
https://www.youtube.com/watch?v=jr-czP5aKLs (výklad + příklady) 
https://www.youtube.com/watch?v=O6XYEvuxtS8 (příklady – schválně kdo najde 
v příkladu 2 chybu? ;-) ) 
Na paní učitelku si budete muset ze začátku trochu zvyknout, ale zkuste výklad 
opravdu vnímat, jsou tam některé věci, které v učebnici explicitně nemáte a které bych 
vám k tomu říkal také, takže si je prosím zkuste z toho výkladu také poznamenat do 
sešitu (např. co když koeficient k bude záporný?, co se děje s grafem, když se 
k zvětšuje nebo zmenšuje? atd.) 

- Veškeré výpisky k přímé úměrnosti pak vyfotit/oskenovat a poslat na mail ke 
kontrole do St 8.4. (tolerance do 10.4.) 

 
 
NĚMČINA 
 
G1  

- Napsat písemku na VocaBee (balíky Lekce 4.1+4.2) ve středu 8.4. v době mezi 
8:00 a 20:00. 

 
G2  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění třetího balíku (Lekce 8.3) od Po 6.4. do 
St 8.4. (tolerance do 10.4.) 

 
G4AB  

- Napsat písemku na VocaBee (balíky Protiklady 1+2) v pondělí 6.4. v době mezi 
8:00 a 20:00. 

- Pokračovat v psaní deníku – ve Wordu, každý den alespoň 3 věty (v minulosti, 
neopakovat se, snažit se každý den napsat něco jiného). Poslat mi deník ke kontrole 
ve St 8.4. a pojmenovat ho G4_Příjmení_Deník1 

 
G7A  

- Procvičovat slovíčka na VocaBee – splnění třetího balíku (Lekce 44.3) od Po 6.4. do 
St 8.4. (tolerance do 10.4.) 

- Pokračovat v psaní deníku – ve Wordu, každý den alespoň 3 věty (v minulosti, 
neopakovat se, snažit se každý den napsat něco jiného). Poslat mi deník ke kontrole 
v Po 6.4. a pojmenovat ho G7A_Příjmení_Deník1 

 
G8 

- Učit se na maturitu. 



 
 
KONVERZACE NJ 
 
G7A  

- Napsat písemku na VocaBee (balík Umweltschutz) v úterý 7.4. v době mezi 8:00 a 
20:00. 

 
 
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 . 
 


