Zadání samostatné práce z matematiky pro 9.B
na období 4.5. – 22.5. a informace pro rodiče
*INFORMACE PRO RODIČE : 2.5. večer dostali všichni žáci 9.B na svůj mail tuto
informaci, kterou Vám měli předat, v neděli 3.5. jsme dostali doplňující informace
Tento mail předej svým rodičům nejpozději do 4.5. do 19 hodin !
Vážení rodiče,
vzhledem k uvolnění a povolení konzultačních hodin od 11.5.2020, děláme průzkum zájmu o docházku.
Konzultační hodiny jsou dobrovolné a budou se týkat pouze matematiky a českého jazyka.
Do středy 6.5.2020 mi na mail zašlete informaci :
- zda žák/žákyně nastoupí od 11.5.2020
- zda nastoupí až od 25.5.2020, - nově není možné - Žáci 9.ročníků nastoupí nebo nenastoupí 11.5.2020,
pozdější vstoupení do skupiny není možné.

- nemá zájem využít dobrovolné konzultační hodiny.
- žáci budou muset mít podepsané čestné prohlášení, které pošlu přihlášeným do mailu, nebo si budete moci
prohlášení stáhnout z webu školy a také bude k dispozici před vstupem do školy

V pátek 8.5. dostanete další informace o rozdělení do skupin, v kolik hodin začne výuka a kolik vyučovacích
hodin budou žáci mít.
Hezký den Jana Darániová

* vzhledem k GDPR sem nemůžu dát jména dětí, které celou dobu domácí výuky pracují ani
jména dětí, které dosud neodevzdaly některou práci, přestože je v mailech na to konkrétně
upozorňuji. Vše ale bude zohledněno v závěrečném hodnocení (spolu se známkami za
období 2. pololetí, které děti získaly před 11.3.)
* v době od 4.5. do 6.5. mi naposílejte do mailu naskenovanou nebo nakopírovanou
práci, kterou jste udělali z tématu Goniometrické funkce ( těžko může někdo tvrdit, že
nedokázal opsat rámečky apod. )
* s těmi, kteří budou chodit od 11.5. na konzultace projdu kapitoly Goniometrické funkce a
Podobnost ( nezapomeňte si vzít s sebou tabulky!), zároveň si přineste příklady se kterými
potřebujete poradit
* ostatní budou v tomto období pracovat doma s kapitolou Podobnost – uč. str.31-49,
opíšete si rámečky, vypracujete cvičení ( práci opět budete posílat )

