
MATEMATIKA 

Úkol odevzdejte nejpozději do 24.1.2021 do 23:00 

Celá čísla III 
Opakování sčítání a odčítání celých čísel: 

 

1. Spočítejte:  

a)  8 – 8 + 7 – (-5) = 

b) 1 – (1 + 1) – (-1) = 

c) [-3 - (-24)] – 6 = 

d) (12 - 27) – (-41 + 33) = 

Násobení a dělení celých čísel: 

 

2. Spočítejte: 

a) -8 : 4 = 

b) 2·(-7) = 

c) -36 : 3 = 

d) -2·3·(-5) 

e) -57 : (-19) = 

f) 123 : (-3) = 

g) -1·(-1) ·(-1) ·(-1) ·(-1) = 

h) (21 - 49) : 4 = 

i) 3·(-4 - 18) + 15 : (-17 + 12) = 

 

 



 

3. Určete: 

a) Jakým číslem musíte vynásobit číslo 8, abyste dostali 128. 

b) Jakým číslem musíte vydělit číslo 84, abyste dostali -12. 

c) Jakým číslem musíte vynásobit číslo -5, abyste dostali číslo 
o 18 menší než 48. 

d) Dvě celá čísla tak, aby jejich součin byl -24 a rozdíl 10. 

 

 

 

 

 

 

Český jazyk 7.C 

18.-22.1. 

 

Pondělí  

• Online hodina 

• Učebnice strana 49/1 kontrola  

• Procvičování pravopisu  

 

Úterý 

• Online hodina 

• Neohebné slovní druhy 

• Opakování pravopisu  

 

Středa 

• Online hodina 

• Literatura – Staré příběhy 

 

Čtvrtek 

• Online hodina  

• Význam slova, učebnice strana 57-59 

• Pravopis strana 52/2a 



 

DĚJEPIS 

 

- online hodiny dějepisu budou probíhat jako vždy, vše máte ve svých 

kalendářích 

 

- probraná látka učebnice str. 51 – 56 – České království za Přemyslovců 

 

 

- všechny zápisy budou v průběhu týdne vloženy na Týmy do složky Soubory  

 

 

ANGLICKÝ JAZYK 

 

Online hodiny jako obvykle, vše je v kalendáři. 

 

Slovíčka Unit 11 – zapsat a naučit. 

Čtení a poslech článku str. 24 v učebnici. 

Pracovní sešit str. 24/ cv. 1,2, 3 

 

Domácí úkol/ Homework: 

- naučit se číst a překládát článek na str. 24 plus pořádně se naučit slovíčka Unit 11 

- pracovní sešit str. 24/ cv. 1, 2 

 

 

 

 

 

 

 



Přírodopis 7.ročník 18.1.2021-22.1.2021 

Začali jsme se věnovat tématu hmyz. Prozatím známe informace, které všechny „hmyzáčky“ spojují. 

Nyní nás čekají jednotlivé skupiny živočichů  

První online hodina  

1. Hmyz s proměnou nedokonalou  

Druhá online hodina  

2. Hmyz s promnou dokonalou  

 

 

 

 

Fyzika 
 

1.15 Urychlující a brzdné účinky síly na těleso 

Přečíst text v učebnici na stranách 55. – 59. Z těchto stránek udělat 

výpisky do sešitu. Přesně si opsat text ve žlutých rámečcích. Do sešitu 

vypracovat 59/1. Vše vyfotit a poslat do 24. ledna na mail: 

jirasek@chelcickeho.cz. On-line vyučování je podle rozvrhu. 
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Amerika 

 
1. Jak se nazývá nejvyšší hora JA a kolik měří metrů? …………………………………………………… 

 

2. Napiš hlavní města na západním pobřeží JA. …………………………………………………………….. 

 

3. Nejvyšší koncentrace obyvatel J. Ameriky je na východním pobřeží, vysvětli proč?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

4. Jakými jazyky se domluvíme v JA? ……………………………………………………………………………… 

 

5. Vyjmenuj všechny státy JA, kde se nemluví španělsky. 

…………………………………………………… 

 

6. Jak se nazývá nejúrodnější nížina v JA a jak se zde nazývají stepi? ……………………………… 

 

………………………………………………………………………….  

7. Proč Kordillery/Andy dosahují nejvyšších vrcholů na jihu než na severu? ………………….. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

8. Proč byl vybudován Panamský průplav? …………………………………………………………………….. 

 

9. Na západním pobřeží Ameriky se nachází mnoho sopek, vysvětli proč: ……………………… 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

10. Jakou rozlohu mají státy S. Ameriky a který z nich je největší? …………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NĚMECKÝ JAZYK 

  

Milí sedmáci, doufám, že jste 1. část slovíček zvládli dobře ústně, snažte se je procvičovat 

také písemně. 

Už na začátku okruhu v uč. str.18 ve cv.1 jsou výrazy, které patří do 2. části slovní zásoby. 

Proto je nutné 

napsat si je také do slovníčku a naučit se opět ústně i písemně. 

 

     zusammen (cuzamen) 

     bitte (bite) 

     danke (danke) 

     sein (zain) 

     ich bin (ich bin) 

     du (du) 

     wie (ví) 

     Wie heiβt du? (ví haist du ?) 

     Tschechien (čechien) 

     wo (vó) 

     Wo wohnst du ? (vó vonst du ?) 

     hier (hír) 

     dort (dort) 

 

Slovíčka si procvičujte, ať se vám daří. 

 

. 



RUŠTINA 

Pro sedmé třídy (18. a 20. ledna 2021) 

 

PRÁCE V ONLINE HODINĚ:7. LEKCE 

1. Opakování podle obrázku na str. 15 v učebnici 

2. Slovní zásoba – jídlo a pití (na stole, obchod s potravinami) 

3. Čto u menja (u těbja, u nevo, u nějo) na zavrtak / oběd / užin (perekus) 

4. Čto u těbja bylo včera  / čto u tebja budět zavrta 

5. Audiocvičení – práce s poslechem 

6. Frukty i ovošči (rozdíl, druhy, na obrázku: jakou mají barvu, kde jsou) 

7. Čto mně (těbje, jemu, jej)  nravitsja, čto jemu ne nravitsja. A čto nam nravitsja? 

 

 

 

 

SAMOSTATNÁ PRÁCE (Odevzdej do 21. 1. 2020 do 12:00) 

1. Vytiskni si a vystřihni (nebo si překresli) kreslený slovníček do sešitu. Obrázky jsou uložené na 

MS TEAMS. Najít je můžeš také na konci pracovního listu. 

2. Všechna tato slovíčka přepiš (azbukou, českými písmenky a v českém překladu) 

3. Slovíčka se nauč, budou se ti hodit. 

4. Podívej se na obrázek, kde je paní u stolu (stranica 15 vnizu sleva). Napiš, co všechno je na 

stole. U každé věci napiš také, jakou má barvu.  

 

 

 

 

Všechny splněné úkoly vyfoť a pošli na email: havlicek@chelcickeho.cz nejpozději do 21. 1. do 12:00) 

mailto:havlicek@chelcickeho.cz




 


