
Pondělí 4.5. 

Zeměpis – Indie 

Není to prezentace na 1 hodinu, předpokládám rozdělení na 3 hodiny, jednotlivé úkoly odesílejte. 

 

Úterý 5.5. 

Aritmetika – Procenta – stále počítáte stejně jako minulý týden 

PSA 45-46/5,6 

Doporučuji shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60 

 

Středa 6.5. 

Geometrie – hranoly sítě 

Zdaleka ne všichni si s vytvořením sítě poradili, a tak dnes posílám sítě na vytisknutí na PL. Sítě si 

vystřihněte a nalepte do sešitu. Kdo nemá možnost tisku, tak si je co nejpřesněji obkreslete. 

Minulý týden v zadání řádil šotek, někteří z vás pochopili a našli si správnou stránku, někteří se pro 

jistotu zeptali a někteří nedělali nic. A proto je zadání na geometrii dost podobné minulému týdnu. 

Přibylo jen 1 cvičení. 

1) PSG 48-9/1,3 

2) Vytvoř 2 sítě hranolů, podstavy vybírej z následující nabídky – kosočtverec, kosodélník, 

lichoběžník, deltoid, pravidelný pětiúhelník, pravidelný šestiúhelník.  

3) Sítě vystřihni, vyzkoušej si, jestli jdou hranoly složit, pak jednu stěnu vlep do sešitu, tak aby 

šel hranol kdykoli opět složit 

 

Čtvrtek 7.5. 

Aritmetika – Procenta  

PSA 46/7,9 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60


PL sítě hranolů 

 

 

 



 

 

 



Hranoly sítě 

Znovu připomínám: 

1) Každý hranol má 2 stejné podstavy 

2) Pokud síť vystřihnu, musím sestavit hranol, to znamená, že stejně barevné hrany jsou stejně 

dlouhé 

 

 

  



Procenta 

Určitě už jste se v životě s procenty setkali 

Např. při akcích v obchodech, při půjčce, rodiče při výpočtu daní … 

 

zapisujeme: 3 % 

čteme: tři procenta 

 

3 % z ceny auta je podstatně vyšší než 3 % z ceny sušenky 

Je vždy nutné hlídat základ neboli původní cenu 

 

Základ neboli původní cena je 100 % 

1 % je tedy setina základu neboli 0,01 z nějakého základu 

23 % je tedy 23 setin základu neboli 0,23 z nějakého základu 

 

 

Pokud budu počítat, tak si musím uvědomit, že 15 % z 300,  

 budu počítat 0,15 . 300 = 45 

 

 

 15 % = 0,15 = 
15

100
       z   300 

 

Doporučuji shlédnout: https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60 

https://www.youtube.com/watch?v=64-fLbdiT60

