MIMOŘÁDNÁ ŠKOLA DOMA – Souhrnný přehled zadaného učiva a úkolů
MATEMATIKA

4.A Jana Smítalová

Období 11. 3. až 3. 4. 2020 (17 vyučovacích hodin)
Přehled zadaného učiva a úkolů (povinných, kontrolovaných, hodnocených)
Zadaná cvičení jsou vypracována písemně do pracovního sešitu nebo samostatně na papír a
kontrolována podle zaslaných výsledků – scan příručky pro učitele.
11T 11.-13.3.2020
• prac. sešit - dokončit str. 11, str. 12, str. 14
12T 16.-20.3.2020
• převody jednotek - Úkoly z učebnice vypracuj na papír. Nejdřív si vždy přečti oranžové a
zelené rámečky nad úkoly. Pomůžou Ti při řešení úkolů. Na papír nejprve napiš datum, stranu
a cvičení, jak jsi zvyklý ze školy. Učebnice str. 66/ 10, str. 67/13, str. 68/ 18
• V pracovním sešitě vypracuj: str. 15/6, 8, 10, str. 17/4, 5, 6, str. 19/ 2, str. 48
13T 23.-27.3.2020
• V matematice jsem tentokrát vybrala jen příklady v pracovním sešitě 19/3, 20/5, 7, 21/9,
22/3, 24/9 Po příchodu do školy budu známkovat, 25/2, 4 Ke cv. 2 budeš potřebovat pravítko.
26/5, 7, 8, 27/10 V pyramidách se objevují i záporná čísla., 28/3, 4 Cvičení 4 oznámkuji po
návratu do školy., 29/6 Stačí, když najdeš 2 řešení. Můžou zde opět být i záporná čísla. Kdo
vyřeší alespoň pět pyramid, dostane jedničku., 31/1 Narýsuj přímku p, r, které jsou na sebe
kolmé., 31/2 Stačí jeden obdélník a jeden čtverec. K rýsování použij pravítko s ryskou., 32/4,
5
14T 30.3.-3.4.2020
• Písemné násobení dvojciferným činitelem. Učebnice str. 94/5, 6 a str. 95/11 vypracuj na
papír.
• Na papír ještě vypočítej, kolik dní má 5, 11, 42, 63 a 92 let, když víš, že jeden rok má 365 dní.
Budeš počítat 365x5, …
• Pracovní sešit: 33/9, 34/2 – udělej alespoň jednu pavučinu, ale většina z vás určitě zvládne
obě., 34/3 – první řádek udělají všichni, druhý řádek ten, kdo si troufá. Jsem zvědavá, kdo se
do toho pustí , Str. 35, Str. 37/3 Nezapomeň, jak je to s předností početních operací.
Nejprve počítáme to, co je v závorce, pak násobíme a dělíme, nakonec sčítáme, odčítáme.
39/8 Budu kontrolovat. Vypočítej, vyfoť, pošli mailem do pátku, ať vím, jak násobení zvládáš.
Kontrola a hodnocení úkolů
Dokončit zadaná cvičení a úkoly do 15. 4. – zpětně kontrola formou zaslání vybraných úkolů ke
kontrole mailem. Hodnocení – splnil – jednička, splnil po opravě – jednička, nesplnil/neopravil –
nehodnocen. Případně další hodnocení po návratu do školy.
Konzultace a online podpora
Konzultace prostřednictvím e-mailu smitalova.jana@zssv.cz nebo videohovoru www.webex.com
Materiály: učebnice a pracovní sešit si odnesli žáci domů – na vyžádání zasílám scan, další podpůrné
materiály zaslány přílohou týdenních mailů.

