
14. 4. - Matematika 6.A – Trojúhelník (úvod) – do 16. 4.

Zdravím vás po Velikonocích. Doufám, že jste si hezky odpočinuli a nyní vás čeká 
další práce, určitě už se těšíte :-) . První učebnici (aritmetiku) už jsme dokončili a 
nyní nám zbývá už jen dokončit druhou učebnici (geometrii). Našla jsem na internetu
moc pěkná videa, kde pan učitel vysvětluje přesně tu látku, kterou my teď 
potřebujeme probrat. Určitě bude lepší pracovat podle videa, vše je tam hezky 
vysvětlené, pokud nestíháte, můžete si video zastavit a pak teprve pustit pokračování 
nebo si to pustit opakovaně... První 2 kapitoly jsou vlastně jen opakování toho, co už 
umíte, ale aspoň si ty znalosti oživíte a upevníte. Takže si připravte školní sešit, 
věci na psaní, rýsovací potřeby a učebnici geometrie, tu si otevřete na straně 83. 
Pak už jen kliknete na odkaz a budete pracovat přesně podle pokynů. Všechna 
cvičení řešte do školního sešitu. Jen připomínám – rýsujeme pouze tužkou č. 3 nebo 
raději mikrotužkou. Pan učitel v tom videu rýsuje i propiskou, ale je to z toho 
důvodu, abyste to lépe viděli. My rýsujeme tužkou. 
 
První nadpis je Trojúhelník
Pak klikněte na:  https://www.youtube.com/watch?v=T7UKoN715JE

Další část je také opakování. Nadpis je Součet velikostí vnitřních úhlů 
v trojúhelníku
Klikněte na: https://www.youtube.com/watch?v=vyx9xH6Z_M0 
Toto končí v učebnici až na straně 86.

Další nadpis je: Rozdělení trojúhelníků podle velikostí vnitřních úhlů
V učebnici to začíná na straně 87, opět vám pošlu odkaz na video, podle kterého se dá
krásně pracovat. Jen u tohoto videa si posuňte počáteční čas na 1,5 minuty, tam 
teprve začíná výklad: https://www.youtube.com/watch?v=3jzyp-rk5Co 

Pokud máte nějaký dotaz, napište mi. Vypracovaná cvičení tentokrát posílat nemusíte,
jen si zkontrolujte vzadu v učebnici výsledky. Další práce bude až v pátek. 

Během tohoto týdne vám napíšu na internet do žákovské knížky všechny známky z 
úkolů, které jste mi již poslali, je jich celkem 6. Jen upozorňuji, že někteří z vás mají 
trošku dluhy, tak se to snažte napravit. Zdravím vás a přeji krásné dny. Veverková
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