
MATEMATIKA 

VÝUKA V TÝDNU OD 27.4.2020 do 30.4.2020 

 
Všechny vás opět po týdnu zdravím, 

 

tak přímou a nepřímou úměrností včetně trojčlenky jsme se nějak prokousali. Těm, co jsem ještě neodpověděla a 

nezaslala opravené listy, se určitě během tohoto týdne ozvu.  

Tento týden se po dlouhé době vrátíme ke geometrii. Zopakujte si vzorečky pro obvod a obsah čtverce a obdélníku. 

Máte připraven studijní materiál na nové učivo, které se týká obvodu a obsahu rovnoběžníku. Můžete informace 

čerpat z učebnice a sami si zkusit dle učebnice Geometrie – str. 46  - 52 látku nastudovat. Konstrukcí se prozatím tento 

týden zabývat nebudeme, to vyzkoušíme později.  

Ve studijním materiálu máte poznámku, že si máte nalepit část do sešitu. Kdo nemůže tisknout, udělá si zápis ze 

studijního materiálu do sešitu. 

K novému učivu máte také nachystaný pracovní list č. 12. Termín odevzdání je do čtvrtku 30.4.2020 (v pátek je státní 

svátek). 

Doufám, že učivo v pohodě zvládnete. Je potřeba se naučit a zapamatovat si vzorečky. Vy mi ale dokazujete, že jste 

moc šikovní a snažíte se vše vypracovat nejlépe jako umíte.  

Vy, co jste ještě prozatím nestihli všechno odeslat, tak prosím co nejdříve napravte. Nedávám vám tento týden žádný 

pracovní list na opakování, abyste mohli všechno dohnat a doposílat. 

A ještě jednu poznámku: Pokud pracujete na zadání a nerozumíte tomu, tak si prosím napište nebo zavolejte o radu 

a pomoc. Když odevzdáváte pracovní list s tím, že jste tomu nerozuměli, stejně vám to vracím s komentářem a chci 

to po vás opravit. Tak si tu komunikaci stále prodlužujeme. Jednodušší je hned zavolat nebo napsat, poradíme se 

hned při vypracování úkolu, a vy to odevzdáte již vypracované. 

Uvědomte si prosím, že si tím přiděláváme práci jak vy, tak i já. Vím, že je tato doba náročná, ale proč bychom si to 

neulehčili. A to, že něčemu nerozumíte je přece lidské a není to žádná ostuda. TAK SE NEBOJTE ZAVOLAT!!!! 

 

 

Způsob odevzdání: 

Opět máte možnost zasílat vše přes messenger nebo na email: brankovap@skolazh.cz Pokud budete opravdu 

s čímkoliv potřebovat poradit, tak mi napište nebo zavolejte.  

Tak se držte. SPOLU TO ZVLÁDNEM 

P.B. 
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