


 

Kalendář – cílová rovinka do přijímaček  

2 VÍKENDY 
4. + 5. 4. a 10. + 11. 4.

NEDĚLE 18. 4. NEDĚLE 25. 4. SOBOTA 1. 5.

Oba víkendy pořádáme naše 
Přijímačkové dny nanečisto. 

Časté chytáky z ČJ a z M [přednáška 
zdarma] 

• 4. 4. od 18:30 do 19:30 

• Připojte se zde: https://kurzy.ssgh.cz/
webinar-caste-chytaky123/ 

• Je toho hodně, na co nesmíte 
zapomenout – od archu až po zadání. 
Stručně a k věci s vámi projdeme 
nejčastější chytáky, abyste zbytečně 
neztratili body. Samozřejmě bude 
prostor pro dotazy i nějakou legraci! 

Přednáška pro rodiče [přednáška 
zdarma] 

• 11. 4. od 18:30 do 19:30 

• Připojte se zde: https://kurzy.ssgh.cz/
prednaska-rodice_l1/ 

• Přednáška pro rodiče o všem, co 
musíte o letošní podobě zkoušky znát! 

    OBSAH PŘEDNÁŠKY:  
– Důležité termíny (po změnách)  
– Průběh a pravidla zkoušky  
– Tipy a triky jak uspět  
– Nutná administrativa  
– Na co se nyní zaměřit  
– Pomoc na dosah

Živý průvodce [zdarma] 
• 25. 4. od 8:55 hod. 

• Připojte se zde: https://
kurzy.ssgh.cz/zivy-pruvodce/  

• Skvělá šance, jak nevypadnout      
z rytmu a mít na přípravu pevný 
čas v diáři. Připravte si jakýkoli 
test z ČJ i z M a připojte se k nám. 
Zadáme si testy, spustíme 
časomíru, a jelikož nás pro 
opravování nespojuje stejný test, 
testy si opravíte a obodujete sami 
z materiálů a videoinstrukcí          
v  osobní zóně. My vám místo 
toho připomeneme chytáky, 
strategii a práci se stresem. 

Webináře z ČJ a M [zdarma] 

• 25. 4. od 15:00 (ČJ) a od 16:30 
(M) 

• Připojte se zde: https://
kurzy.ssgh.cz/webinare-2021/  

• Chcete se ještě doptat na 
poslední záludné otázky? 
Připojte se na opakovací webinář, 
který bude zodpovídat nejen 
dotazy k testům, ale hlavně 
obecné otázky a chytáky. 
Doporučujeme klidně jen 
poslouchat, z otázek ostatních se 
učí skvěle! 

Živý průvodce [zdarma] 
• 1. 5. od 8:55 hod. 

• Připojte se zde: https://
kurzy.ssgh.cz/zivy-pruvodce/  

• Skvělá šance, jak nevypadnout      
z rytmu a mít na přípravu pevný 
čas v diáři. 

Webináře z ČJ a M [zdarma] 

• 1. 5. od 15:00 (ČJ) a od 16:30 (M) 

• Připojte se zde: https://
kurzy.ssgh.cz/webinare-2021/  

• Možnost doptat se na poslední 
záludné otázky nebo jen klidně 
poslouchat, z otázek ostatních se 
učí skvěle!  

Poslední rady a tipy [přednáška 
zdarma] 

• 1. 5. od 18:00 do 19:00 

• Připojte se zde: https://
kurzy.ssgh.cz/prijimacky-
posledradtip/  

• Poslední slova motivace, klidu     
a pohody. Pojďme si to společně 
připomenout, zodpovíme 
poslední otázky a pak už Vás 
pošleme odpočívat! To dáte! 💛

Blížíme se do konce a máme pro Vás hned několik vysílání, díky kterým budete na zkoušku připraveni jak znalostmi, tak dovednostmi. Vřele 
doporučujeme si přípravu poslední týdny před zkouškou rozplánovat do pevných časových bloků a každý den se přijímačkám alespoň trochu věnovat. 
Zaměřte se na to, co Vám dělá problémy, je zbytečné dokola opakovat to, co už skvěle umíte. Dělejte si jeden test za druhým a určitě se k testům vracejte – 
i při opakovaném řešení je pro Vás zadání přínosné – krásně uvidíte, jak se poučujete z chyb! Potřebujete další testy? Využijte naší personalizované 
přípravy: https://zona.to-das.cz/eshop/ ). To dáme! Těšíme se na Vás! 💛

Živý průvodce [zdarma] 

•  18. 4. od 8:55 hod. 

• Připojte se zde: https://kurzy.ssgh.cz/
zivy-pruvodce/  

• Skvělá šance, jak nevypadnout z rytmu 
a mít na přípravu pevný čas v diáři. 
Vezměte si jakýkoliv test! 

Webináře z ČJ a M [zdarma] 

•  18. 4. od 15:00 (ČJ) a od 16:30 (M) 

• Připojte se zde: https://kurzy.ssgh.cz/
webinare-2021/  

• Možnost doptat se na poslední záludné 
otázky nebo jen klidně poslouchat,         
z otázek ostatních se učí skvěle!  

Přijímačky minutu po minutě 
[přednáška zdarma] 

•  18. 4. od 18:30 do 19:30 

• Připojte se zde:  https://kurzy.ssgh.cz/
webinar-minutupomin/  

• Je toho hodně, co musíte držet v hlavě 
a na co nezapomenout. Řekneme si, co 
máte dělat poslední dny před zkouškou, 
jak to bude na místě ve škole probíhat, 
co doporučujeme dělat mezi dvěma 
zkouškovými dny apod. 

• Vědět, co mě čeká, je totiž balzám na 
duši! :-)
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Testové bingo – za 30 dnů je dáš všechny!  
Vypracovávání testů (i opakované vypracování již vyřešeného testu) je prokázaně tou nejlepší přípravou na standardizované testy 
CERMAT. V této přehledné tabulce si můžete vyznačit ty, které již máte vypracované. 
  

Vypracujte si staré či nové testy (pokud ještě všechny testy nemáte, je možné je dokoupit zde https://zona.to-das.cz/eshop/ ) 
a doplňte si znalost typových úloh, díky čemuž zvýšíte svůj průměrný bodový zisk a u zkoušek budete méně nervózní.  
Jsme v cílové rovince, nyní stačí ještě trochu přidat, vydržet a přijetí na vysněnou školu máte v kapse! To dáme! 💛

Co můžu 
udělat navíc?

S21T01 S21T02 S21T03 S21T04 S21T05 S21T06

S21T07 S21T08 S21T09 S21T10 S21T11 S21T12

S21T13 S21T14 S21T15 S21T16 S21T17 S21T18

S21T19 S21T20 S21T21 Sada 1 
(D21T01)

Sada 2 
(D21T02)

Sada 3 
(D21T03)

✓
Podívat se na 
záznam webináře 
o testové strategii  

✓
Připojit se na naše 
vysílání a doučovací 
webináře v dubnu 

✓
Projít si naše 
procvičovací 
jednohubky           
s častými chytáky 

✓
Podívat se na 
záznam webináře 
o efektivním učení 

✓
Vypracovat si test 
zdarma (v osobní 
zóně vyberte Test 
pod záložkou 
zdarma) 

✓
Připojit se na naše 
další webináře 
(časté chytáky a 
přijímačky minutu 
po minutě) 

✓
Věřit si a být v klidu, 
protože jste pro 
svůj úspěch udělali 
maximum! 💛  
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