
Matematika – 7. ročník, období od 20.4. do 24.4.2020 

„Domácí výuka 6“ 

 

Milí žáci,  

v tomto týdnu budeme procvičovat přímou úměrnost, nepřímou úměrnost a trojčlenku. 

Trojčlenka je způsob, jakým lze přímou a nepřímou úměru vypočítat.  

 Jsem ráda, že někteří žáci pravidelně využívají Skype výuku. Chci upozornit, že Skype si 

může zdarma nainstalovat každý z vás do mobilu nebo do počítače. Není to nic složitého. Ti žáci, kteří 

se pravidelně připojují ke Skype výuce, mají zcela jistě výhody.  

Tento týden nás čeká novinka. Naše elektronická žákovská knížka EŽK již podporuje 

zadávání domácích úkolů, i jejich odevzdávání včetně příloh. Rozhodla jsem se, že jako domácí úkol 

zadám pracovní list, který vložím na stránky školy i do EŽK. Od vás žáků chci, abyste řešení poslali 

právě do elektronické žákovské knížky. Automaticky se tak řešení přiřadí k vašemu jménu. Zobrazí se, 

zda jste dodrželi termín vypracování. Neúplné nebo nesprávné domácí úkoly lze přes EŽK vracet zpět 

žákům k opravě. Snad bude tento systém fungovat.  

Jen ve výjimečných případech pošlete vypracovaný pracovní list e-mailovou zprávou. 

Pojmenujte Domácí výuka 6 + jméno žáka.  

Do kdy práce odevzdávat? Práce jsou zadány vždy na jednotlivý týden. V dalším týdnu 

posílám výsledky a řešení. Je nutné tedy práce odevzdat dříve, než jsou zveřejněny výsledky. Jen tak 

je hodnocení vaší práce objektivní. Do EŽK můžete posílat práce celý již celý týden, nejpozději však 

do soboty.  

Jak si práci zkontrolovat? Na konci každého týdenního plánu vám posílám výpočty a 

výsledky práce z předchozího týdne. Zodpovědně proveďte kontrolu a opravte ve svých sešitech 

případné chyby.  

Co s domácí výukou souvisí a pomáhá vám?  

1) sledujte webové stránky školy www.9zszlin.cz (domácí výuka) 

2)  navštěvujte pravidelně elektronickou žákovskou knížku – nyní zde budou domácí úkoly. 

3)  už jen pro jistotu kontrolujte e-mailovou poštu, ze které mi posíláte práce, moje e-mailová adresa je 

kovalcikova@9zszlin.cz .  

4) máte možnost využít Skype výuku. Najdete mě pod jménem Michaela Kovalčíková                      

(pondělí 10:30 h, středa 10:30 h) Kamera a mikrofon jsou výhodou, ne podmínkou 

5) sledujte v televizi pořad UčíTelka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.9zszlin.cz/
mailto:kovalcikova@9zszlin.cz


1. Přímá úměrnost - procvičování 

Vypracujte do pracovního sešitu. 

 Zapiš všechny výpočty a celý postup.  

str. 106 – cv. 1, 3, 4 

str. 107 – cv. 5, 8  

str. 108 – cv. 10 

Prezentace pro vysvětlení: 

https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umernost-2.html  (otevřete nejlépe v programu PowerPoint) 
https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html 
 
 
 

2. Nepřímá úměrnost - procvičování 

Vypracujte do pracovního sešitu. 

Zapiš všechny výpočty a celý postup. 

str. 109 – cv. 3, 4 

str. 110 – cv. 7 (Najdeš zde chybu?) 

 

 

3. Trojčlenka – slovní úlohy - procvičování 

 Trojčlenka je způsob, jakým se vypočítá přímá a nepřímá úměrnost. Kdo trojčlenku ještě 

pořádně nepochopil, máte níže v textu odkazy na videa. Určitě si je pusťte. Mějte na paměti, že 

existují asi 3 nejznámější postupy výpočtu. Který postup si oblíbíte, nechám na vás. Kdyby byly 

zmatky, doladíme vše po příchodu do školy. (Já používám zkrácený zápis, který šetří čas, a nenutí vás 

do úpravy rovnice, kterou jsme ještě neprobíraly. Viz. řešení níže.) 

 

 Vypracuj do pracovního sešitu.  
Dodržuj správný zápis trojčlenky. Ujasni si, zda se jedná o přímou úměru nebo nepřímou. 

str. 11 – cv. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

str. 112 – cv. 7, 8, 10 

 

 

Výborná prezentace pro vysvětlení: 

 
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dl

enka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-

%20YouTube  

 

 

 

Řešení z předchozího týdne: 

https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umernost-2.html
https://dum.rvp.cz/materialy/prima-umera.html
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=k2X1tWe0R3M#utm_content=organic&utm_term=troj%C4%8Dlenka&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Troj%C4%8Dlenka%20-%20YouTube




 

------------------------------------Ať se vám daří. 😊😊😊 ---------------------------------- 

 

Mgr. Michaela Kovalčíková 


