
MATEMATIKA – 9. ročník 
Úkoly do 19. června 2020  

 

      Krásný poslední týden v tomto školním roce. Dlouhých 14 týdnů jsme válčili (někteří víc, jiní míň) jinou 

formou výuky, než jsme byli do teď všichni zvyklí. Mám tedy pro vás poslední úkol a budeme uzavírat. 

Předně bych chtěla poděkovat všem, které nezlákala lenost, a trpělivě se snažili do svých hlav něco dostat. 

Kdo toto období vzal zodpovědně, mnohému se přiučil. A nemyslím tím učební látku. Od orientace v textu 

až po rozvržení úkolů a snahy dodržet termín, to vše byla jen zkouška pro reálný život. A hlupáci ti, kteří si 

to ani nezkusili. Tak mnoho štěstí.       
 

Hodnocení tohoto pololetí nebude úplně podle vašich znalostí, dovedností a schopností. A bohužel někdy 

nebude, a nelze to jinak, úplně spravedlivé.  

Známka bude vycházet - ze známek, které jste ještě stihli dostat ve druhém pololetí (máte 4 až 5 známek); 

pokud nevíte jaké, ptejte se mailem (houskova@zsstjicin.cz) 

  - přihlížet budu k tomu, jak jste byli aktivní při testech (nehodnotím podle počtu 

bodů) a posílání práce (znalosti se projeví při opakování na začátku školního 

roku) 

  - přihlížet budu k známce v 1. pololetí 

Vše podle toho, jak je uvedeno na webu školy. 

 

Na závěr všem gratuluji k přijetí na školu, ať je to ta vysněná nebo jiná.       Vše máte ve svých rukou a 

především na vás záleží, jak bude váš život vypadat. Vzdělání je jedna z cest. A určitě ne zbytečná. 

 

Krásné prázdniny! A hodně štěstí a zdraví v dalším životě!       

Martina Houšková 

 

 

 

1/ Na závěr jen pár testíků k sebeotestování: 

 

- https://www.idnes.cz/onadnes/jak-vam-to-mysli.Q200402_213141_ona_lpo  

  – Kvíz: Jak vám to myslí? 

 

- https://www.idnes.cz/finance/jake-jsou-vase-pametove-

schopnosti.Q191025_103938_fincentrum_frp  

  – Kvíz: Jaké jsou vaše paměťové schopnosti? 

 

- https://zpravy.idnes.cz/Soutez_test.aspx?id=210 – Test: Matematická logika 

 

  - https://www.fingrplay.cz/cs/ - Hra o životě a financích (potřeba se zaregistrovat) 

 

- https://www.idnes.cz/finance/financni-znalosti-jsou-dulezite-jak-je-

ovladate.Q200408_155843_fincentrum_frp  

   - Kvíz: Finanční znalosti jsou důležité. Jak je ovládáte? 
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