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MATEMATIKA 
 

 

samostudium a příklady – termín: do 30. 3. 2020  
 

 

Kontaktní osoba: Karel Pavlík (kpavlik@zahradnickaskola.cz, tel.: 606 689 049) 

Tel. konzultace: pracovní dny, ideálně v čase od 8:00 do 12:00 

Způsob komunikace: webové stránky školy (www.zahradnickaskola.cz, sekce samostudium) 

 

 

Třída 1.U: 

 

Projekt „Zlepšení inkluze ve výuce zahradnictví“ (www.zahradnickaskola.cz/projekty) 

 

 Matematika – 1. díl – téma č. 6 „Racionální čísla – procento, promile“ (str. 33) 
- teorie: strana 34 (zápisky již máte) 

- úkoly (do 30. 3. 2020): příklad 1 na straně 35, slovní úlohy č. 1 a 2 na straně 36 

 

Třída 2.U: 

 

Projekt „Zlepšení inkluze ve výuce zahradnictví“ (www.zahradnickaskola.cz/projekty) 

 

 Matematika – 2. díl – téma č. 1 „Obvody a obsahy rovinných útvarů, jednotky délky a 

obsahu“ (str. 4) 
- teorie: strana 6 – 9 (nastudovat a přepsat do sešitu z MAT, termín: do 30. 3. 2020) 

- úkol 1 (do 14. 4. 2020): příklad 1 na straně 10 

- úkol 2 (do 27. 4. 2020): příklad 2 (strana 12) a 3 (strana 13) 

 

Třída 3.U: 

 

Projekt „Zlepšení inkluze ve výuce zahradnictví“ (www.zahradnickaskola.cz/projekty) 

 

 Matematika – 2. díl – téma č. 2 „Povrchy a objemy těles, jedn. povrchu a objemu“ (str. 15) 
- teorie: strana 17 – 20 (nastudovat a přepsat do sešitu z MAT, termín: do 30. 3. 2020) 

- úkol 1 (do 14. 4. 2020): příklad 1 na straně 20 

- úkol 2 (do 27. 4. 2020): příklad 2 (strana 21) a 3 (strana 22) 

 

Zpětná vazba (platí pro 1.U – 3.U):  

do pondělí (30. 3. 2020), 12:00 prosím o zaslání naskenovaných kopií vypracovaných úkolů 

(ideálně 1 soubor v pdf formátu) na mail kpavlik@zahradnickaskola.cz.  
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