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Distanční výuka: 22. - 26. 2. 2021
Zadání dostanete vždy v pondělí a vypracované mi ho dodáte během týdne, tedy do pátku!
Vypracované úkoly můžete odevzdat mejlem, nebo ve čtvrtek odnést do připravených boxů s nápisem 8, které jsou umístěné před
školou. Vyzvedávat úkoly si můžete také v pondělí u školy.

8. r.
fyzika
Na stránce 65 vypsat a naučit kapitolu Sériové zapojení odporů (rezistorů) i s tím řešeným příkladem.
Vyfotit a poslat mi to!

matematika
Zahodíme geometrii a otevřeme si algebru na straně 58. Tam začíná kapitola VÝRAZY. Není to nic nového.
Vše, co se v matematice doposud (od 1. třídy) počítalo, vlastně byly výrazy (jenom jste to tak nenazývali).
Ze začátku je to všechno opakování. Takže se nebojte a co možná nejvíce si to zopakujte, neboť později na
tom budeme stavět (bude to komplikovanější).
1) Naučit a opsat úvod kapitoly 1. Výrazy s čísly na straně 58.
2) Dále nastudovat a opsat A Číselné výrazy bez závorek (i příklady i modré rámečky) na stranách 58
až 59.
3) Z A1 Cvičení vyřešit příklady 1 a 3 na straně 59.
4) Dále nastudovat a opsat B Číselné výrazy se závorkami (i příklady) na stranách 59 až 60.
5) Z B1 Cvičení vyřešit příklady 1 a 2 na straně 60.
Možná se vám toho zdá tento týden dost, ale tohle máte už dávno znát a příklady jsou lehké.
Vyfotit a poslat mi to!
Můžete přijít na konzultaci v pondělí nebo ve čtvrtek. Vezměte si sebou sešit, učebnici a můžeme se tomu ve
škole chvilku věnovat.
Mgr.Pavel Mader
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Poznámka: Informace podány v souladu s ustanovením § 53 odst. 1, písmena c), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně právní ochraně dětí, ve znění
pozdějších předpisů.
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