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- zadán větší celek s ohledem na neúplné týdny, státní svátky a konec kapitoly spojené s procvičením, 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  téma střední,  shlédnout prezentace -  OSA ÚSEČKY a STŘEDNÍ PŘÍČKY TROJÚHELNÍKU odkaz web 
školy , provést zápis do sešitu – 45 min 

Úterý téma vepsaná kružnice, shlédnout prezentace OSA ÚHLU a TROJÚHELNÍK – VEPSANÁ KRUŽNICE - 
odkaz web školy a provést madouk 1 - max. 45 min 

Středa téma opsaná kružnice, shlédnout prezentaci TROJÚHELNÍK – OPSANÁ KRUŽNICE a provést madouk 2 
- max. 45 min 

Čtvrtek provést si procvičení 

Pátek  státní svátek -  osladit první máj, více informací K. H. Mácha 

 

Pondělí  zopakovat si ze sešitu, procvičení max .45 min 

Úterý  souhrnné opakování – procvičení  PS max. 45 min  

Středa  souhrnné opakování – test na webu nebo příprava na test PS max. 30 min 

Čtvrtek  souhrnné opakování – test na webu max. 60 min 

 

PROCVIČENÍ : 

Pondělí   bez zadání, jen výuka 

Úterý   madouk 1 - max. 15 min 

Středa   madouk 2 - max. 15 min 

Čtvrtek   učebnice M 6 roč. Geometrie  str. 106 C cvičení 2, 5, str 107 E cvičení 1, 4 -  max 40 min 

Pátek   státní svátek - oslavit první máj, více informací K. H. Mácha 

 

Pondělí   pracovní sešit PS 6. roč. Hravá matematika str 107 – 108, libovolné cvičení - max. 45 min 

Úterý   souhrnné opakování odkaz web – příprav na test max. 40 min 

Středa   souhrnné opakování odkaz web max. 40 min nebo již test na webu 

Čtvrtek   souhrnné opakování – test na webu max. 60 min 

Pátek   státní svátek -  make love not war – více info J. Lennon 

 

http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/03/OSA-%C3%9ASE%C4%8CKY.pdf
http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/03/ST%C5%98EDN%C3%8D-P%C5%98%C3%8D%C4%8CKY-TROJ%C3%9AHELN%C3%8DKU.pdf
http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/03/OSA-%C3%9AHLU.pdf
http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/03/TROJ%C3%9AHELN%C3%8DK-%E2%80%93-VEPSAN%C3%81-KRU%C5%BDNICE.pdf
http://www.zszubri.cz/wp-content/uploads/2020/03/TROJ%C3%9AHELN%C3%8DK-%E2%80%93-OPSAN%C3%81-KRU%C5%BDNICE.pdf


ICT výuka 

Pokud si chcete zkusit jiný přístup k tématu a budete na to mít chuť a čas, zkuste si 

provést/projít zadání/řešení z webu školy – Geogebra 3 - 5 

 

TEST:  podrobné info na webu školy 
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