
Dobrý den, 
upřesňuji pokyny k práci z matematiky.  
Jednotlivé celky jsem rozdělila na části . Děti mohou pracovat do sešitu nebo na papír(po příchodu do školy 
předloží!!!!!), práci ofotí a pošlou jako přílohu mailu. 
 
Všechny práce posílejte na Gmail j.kleckova@zs-srbska.cz, do předmětu napište jméno žáka. 
 
Povinné pro žáky, kteří nechodili ve škole na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky ! Dobrovolné pro 
ostatní !  
 
LINEÁRNÍ FUNKCE  - termín 19.3. čas do  18.00 h 
PODOBNOST - termín 25.3.  čas do  18.00 h 
SLOVNÍ ÚLOHY NA SOUSTAVU ROVNIC  - termín 31.3.  čas do  18.00 h 
SLOVNÍ ÚLOHY NA ROVNICE S PROCENTY - příklady 1-5  - termín 7.4.  čas do  18.00 h 

 
Povinné pro žáky, kteří chodili ve škole na přípravu k přijímacím zkouškám z matematiky !  
 
- Projít si již vypracované testy ( je jich 15), propočítat z nich příklady, se kterými jste měli potíže. 
- na stránkách www.statniprijimacky.cz najít testy 2018 ostrý 2. termín    ( tento test máte ode mě jako 
poslední) 
                                                                              2018 2. náhradní termín - vypracuješ do sešitu ( poznač si 
příklady, které budeš chtít vysvětlit) 
- na stránkách www.statniprijimacky.cz najít testy 2019 - ostrý 1.termín  - vypracuješ do sešitu ( poznač si 
příklady, které budeš chtít vysvětlit) 
                                                                               2019 - ostrý 2. termín - vypracuješ do sešitu ( poznač si 
příklady, které budeš chtít vysvětlit)  
 
Uvědom si, že práci děláš pro sebe. Jak poctivě se postavíš k práci v přípravě, tak se ti to vrátí u 
přijímacích zkoušek.  
Příklady, které budeš chtít vysvětlit jsou opravdu ty, u kterých si nevíš rady s postupem. Tyto příklady 
probereme hned jak přijdete do školy, proto je nezapomeň doma. Numeriku již vysvětlovat nebudu. 

 
Prosím a důrazně žádám o vypracování úkolů a dodržování termínů!!!!! 

 
Jelikož se jedná o hlavní předmět, je důležité, vzhledem k délce nouzového stavu , aby děti nevypadli úplně z 
práce. 
  V případě, že žáci práci neodešlou, budou z daného učiva písemně zkoušeni hned po příchodu do školy. 

 
Přeji  hezký den 
Jitka Klečková  
 Tento mail jsem posílala rodičům již 16.3.2020 


