
MATEMATIKA 

VÝUKA V TÝDNU OD 20.4.2020 do 24.4.2020 

 
Všechny vás zdravím, 

 

tak už je to více jak měsíc, co jsme se naposledy viděli. A ještě to asi bude delší dobu trvat, než se zase spolu 

uvidíme. 

 

Chtěla bych těm z vás, kteří spolupracujete, vypracováváte úkoly a posíláte mi je, mockrát poděkovat. Vím, 

že se někdy stane, že to prostě v termínu nestihnete, ale důležité je, že jak máte čas, tak si k tomu sednete a 

doděláte. Veškerá vaše snaha se cení. A pochvalu vyřiďte i rodičům, protože určitě na tom všem mají pořádný 

podíl.  Jen bych byla ráda, pokud opravdu nestíháte, abyste mi dali alespoň zprávu, že prostě úkol 

odevzdáte později, nebo co se s vámi děje. Vaše spolupráce se mnou je průběžně zaznamenávána, proto je 

lepší alespoň nějaká komunikace (byť nestíháte), než komunikace žádná.   

 

Tento týden budete procvičovat to, co jste se minulý týden naučili. Nechám na vás, jaký způsob výpočtu 

zvolíte (úvahu, přes 1 kus, trojčlenku). Pokud si u výpočtech nejste jisti, tak se klidně podívejte znovu do 

studijního materiálu se vzorovými příklady. Zkuste si ale potom ten příklad propočítat sami bez materiálu. 

Vy to určitě všichni zvládnete        

 

Máte připraveny 2 pracovní listy. Jeden je k odevzdání ve středu 22.4.2020 a druhý v pátek 24.4.2020.  

 

A jako vždy. Pokud při vypracování úkolů narazíte na problém, zavolejte si o telefonní konzultaci, napište 

a zeptejte se hned, když to děláte.  Jsem tu pro vás a nemusíte se stydět mi zavolat!!!!!! Klidně mi napište 

SMS a já vám zavolám zpět (ať šetříte kredity) nebo na messengera, whats up. 

 

Způsob odevzdání: 

Nejlépe se nám osvědčila komunikace přes messenger. (snažím se odpovídat co nejrychleji a email někdy nepobere 

všechny vaše fotografie v přílohách) – pokud tedy chcete, klidně můžete využívat tuto možnost. Jinak stále platí zasílat 

scan nebo foto na email: brankovap@skolazh.cz Pokud budete opravdu s čímkoliv potřebovat poradit, tak mi předem 

napište SMS 777/189091 nebo messenger Petra Bránková Blahová a můžeme si zavolat.  

 

Hezký týden  P.B. 
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