
Milé žákyně a žáci ze 4. C, vážení rodiče, 

již více než týden jsou uzavřeny školy a stále to nevypadá, že bychom se brzy měli společně sejít ve 

škole. Mojí povinností jako učitele matematiky je pokračovat v práci tak, abychom co nejméně 

zanedbali výuku matematiky.  

V prvním období (od 12. do 20. 3. 2020) jsme přišli o 7 vyučovacích hodin, proto jsem vám poslala 

zadání jednoho pracovního listu se sedmi různými úlohami. Ani jedna úloha nebyla zcela nová, 

všechny uvedené aktivity jsme již v nějaké podobě ve škole společně dělali, někde se jen mírně lišila 

grafická podoba zadání (nejsem příliš technicky zdatná). V každé úloze je možné udělat jen část, ale 

v zásadě byste všichni měli být schopni alespoň něco vyřešit (například v ABAKU řadě není potřeba 

najít všechny příklady, ale 5 by jich měl najít opravdu každý – jsou tam i spoje z prvního ročníku, 

podobné je to i v dalších úlohách) z každé úlohy. Pro toto období jsem nestanovila, jakým způsobem 

máte prokázat, co jste zvládli a co nikoliv. Je mi jasné, že mnozí nemáte přístup ani k internetu, ani 

možnost tiskárny. Přesto jste mi mnozí své řešení zaslali na školní mailovou adresu, což mě velice 

těší. Postupně vám všem během zítřka postupně odpovím. Pokud jste tak zatím neučinili, pošlete vše 

co nejdříve, pokud tuto možnost nemáte, věřím, že alespoň můžete zadání vypracovat do školních 

sešitů a vše mi předložíte, až se zase osobně sejdeme. Také přikládám úplné řešení prvního 

pracovního listu, kde si můžete své řešení zkontrolovat.  

Pro tento týden (od 23. 3. do 31. 3. 2020) jsem pro vás opět připravila  mimořádnou domácí práci. 

Opět jsem volila jen takové úlohy, které byste podle mého názoru měli zvládnout zcela samostatně, 

protože všechny typy úloh jsme již v nějaké podobě společně dělali. Opět platí, že za každou hodinu, 

o kterou jsme přišli dle rozvrhu, posílám jednu úlohu. A opět by každý měl zvládnout alespoň kousek 

z každé úlohy. Stejný postup se i tady týká odevzdávání – pokud tu možnost máte, pošlete mi vaše 

řešení, pokud nikoliv, nedá se nic dělat a vše předložíte po odvolání nouzového stavu.  

Také jsem si i pro vás zřídila konzultační prostředí, kde se mnou můžete komunikovat, pokud tu 

možnost máte (jak žáci, tak rodiče). V pracovní dny a v pracovní době od 8:30 do 11:30 a od 13:30 do 

17:00 většinou sedím u svého počítače a mám na pozadí otevřenu aplikaci meet.google.com, jejímž 

prostřednictvím s vámi mohu přímo komunikovat (Pokud se chcete připojit k videohovoru, klikněte 

na tento odkaz: https://meet.google.com/xni-qdjw-zff Pokud se místo toho chcete připojit po 

telefonu, zavolejte na číslo +1 507-609-0113 a zadejte PIN: 646 289 849#). Pro určitě skupiny svých 

žáků, rodičů, studentů, kolegů, … mám vyhrazené určité časy, kdy se jim věnuji přednostně. Pro vás 

jsem si vyhradila prozatím každé úterý a čtvrtek od 9:00 do 10:00 hodin. Pokud se připojíte v tomto 

čase, jsem vám k dispozici. Pokud se mě pokusíte kontaktovat v jiném čase, budu se vám věnovat, 

pokud to bude možné. Po předchozí domluvě je možná komunikace i mimo uvedený čas.  

Věřím, že vše úspěšně zvládneme, přeji hodně zdraví a spoustu sil v náročném období.  

Vaše učitelka matematiky  

J. Kloboučková   
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