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- uvedené časové údaje vycházejí ze školské praxe, rozsahu rozvrhu  a velikosti hodiny 45 min. pro běžného 
průměrného žáka, předpokládaná denní dávka v pracovním týdnu je min 20 min pro bystré hlavy a max. 60 
min pro nejpomalejšího žáka, doporučuji rozdělit tuto dávku na dvě části: učivo např. 10 - 20 min, procvičení 
30 - 40 min., nastolte si podmínky pro učení – klid, žádná hudba, žádné jídlo, možnost trvalého soustředění na 
věc, přestávky, když věc nejde pochopit, odejít, vrátit se později, nejde-li to ani poté, neřešit. 

UČIVO: 

Pondělí  pojem násobek, dělitel – projdi si pracovní list, ke stažení na webu a spočti , poté si zkontroluj 
výsledky řešení – ke stažení na webu – max.  45 min 

Úterý jednoduchý testík velmi se podobající pracovnímu listu, odkaz na webu školy 

Středa pojem největší společný dělitel – projdi si prezentaci na webu NSD, pokud to nepochopíš 
z prezentace, zkus učebnici Matematika pro 7. roč. Aritmetika str. 66 – 68, jen si projdi pojmy, žádný 
zápis do sešitu, jde spíše o pochopení postupu, který si procvičíme příští týden – max. 45 min 

Čtvrtek pojem nejmenší společný násobek – projdi si prezentaci na webu školy nsn, pokud to nepochopíš 
z prezentace, zkus učebnici Matematika pro 7. roč. Aritmetika str. 70 – 71, jen si projdi pojmy, žádný 
zápis do sešitu, jde spíše o pochopení postupu, který si procvičíme příští týden – max. 45 min 

Pátek  ICT výuka  - max. 45 min 

 

PROCVIČENÍ : 

Pondělí  procvičení – pracovní list 

Úterý jednoduchý testík velmi se podobající pracovnímu listu, odkaz na webu školy 

Středa  bez procvičení, jen výuka 

Čtvrtek  bez procvičení, jen výuka 

Pátek  ICT výuka - - max. 45 min 

 

ICT výuka 

Pátek instrukce uvedeny v souboru na webu školy - celkový čas procvičení 45 min 

  

TEST:                 Proběhne úterý 19.05.2020 od 7:30 do 13:30 hod., není vyžadováno přihlašování, nebudou  

zobrazeny odpovědi, vyhodnocení zašlu pomocí již vyzkoušené cesty emailem, TEST BUDE VELMI  

PODOBNÝ PRACOVNÍMU LISTU.  
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