Matematika P. A – učivo na období od 27. do 30. 4. 2020
Zdravím vás,
v tomto týdnu nás čeká opět online výuka v našem už klasickém termínu, tedy v úterý 28. 4. 2020 od
9 hodin. Prozatím můžeme využívat k hovorům jen Teams, kdyby se situace změnila, dám vám vědět.
Účast tentokrát doporučuji VŠEM. Tento týden se totiž vrhneme více do další početní operace se
zlomky, kterou je násobení. Před tím, samozřejmě, ještě malé opakování probraného. Pokud chcete,
I. Opakování, si vypracujte teď hned. S násobením zlomků doporučuji počkat až po úterní výuce.
Řešení příkladů z minulého týdne naleznete v Teamsech v sekci SOUBORY poté, co odevzdají všichni
žáci. Výsledky příkladů z učebnice si překontrolujte samy podle výsledků. Kdyby byl s nějakým
příkladem problém, obraťte se na mě. Sledujte pečlivě informace v Teams, hlídejte si termíny
odevzdání. Nenechávejte vše na poslední chvíli, řešte úkoly průběžně a hned, jak je dokončíte, se je
také snažte odevzdat. Někteří to zvládáte výborně!!! 
I. Opakování:
Učebnice strana 67/cvičení 14 celé (8 příkladů)
II. Násobení zlomků:
Teorie bude vysvětlena na online výuce v úterý.
Příklady na samostatnou práci:
Učebnice strana 74/ cvičení 9 (pokud zvládnete, využívejte krácení hned; v opačném případě
nezapomeňte zkrátit výsledek na základní tvar)
Učebnice strana 76/ cvičení 13
cvičení 15
Sbírka strana 114/ cvičení 5.9
cvičení 5.10

Všechna výše uvedená cvičená si samozřejmě vypracujte do školních sešitů, poté vyfoťte a nahrajte
do Teamsů přímo k tomuto zadání. Pokud máte řešení přes více stran, ničemu to nevadí, každou
stránku můžete vyfotit zvlášť a postupně nahrát do Teamsů. Termín odevzdání je do pátku 1. 5. 2020
do 13:30 (nezapomeňte na to, že v pátek je státní svátek, tak to nenechávejte na poslední chvíli).
Kdyby byl s něčím problém, ozvěte se mi. Stejně tak, pokud nemáte u sebe sbírku, dejte vědět. Pokud
stále nemáte funkční Teamsy, úkol mi zašlete jinak – na email nebo přes bakaláře. Pokud s termínem
odevzdání úkolu máte problém, napište mi PŘEDEM. I tyto práce jsou (musí být) hodnoceny do
Bakalářů ve stylu S – splněno, C – nesplněno, Z – splněno po termínu. Mějte se moc hezky. Těším se
na vás v úterý.

