
Matematika 7 – INSTRUKCE 

(4.5.2020 – 7.5.2020) 
 

Všechny vás zdravím, 

minulý týden jsme se vrhli na geometrii. Ještě minimálně dva týdny u ní zůstaneme i nadále. Obvod a 

obsah kosočtverce a kosodélníku jste skvěle zvládli. Tento týden si s pomocí kosodélníku odvodíme 

vzorec pro obsah trojúhelníku. 

Máte připraven studijní materiál. Pokud můžete, vytisknete si ho a vlepte do školního sešitu. Kdo 

nemá možnost tisku, udělejte si do školního sešitu zápis. Pokud Vám došel školní sešit, papírnictví 

už jsou otevřená, tak si prosím kupte nový, popř. piště na velké listy A4, které si potom do sešitu vlepíte. 

(pozn. do pracovních sešitů vám moc psát nedoporučuji, abyste měli teorii vždy ve školním sešitu). 

Připravila jsem Vám zase videa, která jsou některá na zopakování. Doporučuji se na ně podívat pro 

připomenutí. 

- obsahy a obvody rovinných obrazců - čtverec, obdélník, rovnoběžník, kosočtverec, 

trojúhelník https://www.youtube.com/watch?v=fe16B8Hv3gE 
- obsah rovnoběžníku: https://www.youtube.com/watch?v=a0Ff2Cjlkvo 

 

Tady máte připravené video pro obsah trojúhelníku. (nebojte, není dlouhé) – ale je tam krásně 

vysvětlen princip odvození vzorce pro výpočet obsahu. Video je velice povedené a věřím, že 

potom už s výpočtem a pochopením studijního materiálu nebudete mít žádný problém.  

- obsah trojúhelníku: https://www.youtube.com/watch?v=av6LSNnepdA 
Prosím vás, abyste se na videa opravdu dívali. Vím, že spoustě vás to pomáhá. 

Na tento týden jinak máte k vypracování PL č. 13 s termínem odevzdání do 

čtvrtku 7.5.2020!!!! 

Minulý týden jsme také spolu rozjeli online projekt H-EDU zlomky. Zlomky jsme probírali 

v prvním pololetí. Pro některé to bude opakování, pro některé třeba doplnění mezer v tom, co už 

zapomněli, a někteří se naučí to, co se ještě nestihli naučit. Protože už je to učivo, které byste měli 

ovládat, budu vám ho také hodnotit do druhého pololetí, tak s tím prosím počítejte. Informace 

k tomuto projektu obdržíte v neděli 3.5.2020 do emailu.  

 

Tento týden jsem si pro vás také připravila online hodinu. Uslyšíme se tedy (popř. uvidíme) 

v úterý 5.5.2020 od 10:00 hodin. 

Pozvánky Vám do emailu samozřejmě rozešlu. 

Na tuto hodinu si toho moc chystat nemusíte. Postačí čistý papír a propiska. Budu ráda, pokud si 

připravíte např. i dotazy, co byste chtěli vědět a tak. Budeme mít na to jen hodinu, protože od 11:00 

máte výuku z ČJ.  

 

Zasílání úkolů jinak platí. Stále máte možnost vypracované úkoly vyfocené, popř. oskenované zasílat 

na email brankovap@skolazh.cz nebo na messenger.  

Budu se na vás v úterý těšit a jinak přeji krásný týden.                                                      P.B. 
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