
Milí mladí přátelé,

velmi na Vás všechny myslím a už se těším, až tuhle ošklivou dobu bez úhony 

překonáme.

Snažte se plnit úkoly, které Vám připravují učitelé, neboť naše krásná        

země bude potřebovat chytré a pracovité lidi, kteří se dokážou vypořádat                   

s krizovými situacemi.

Žádám Vás, abyste v této době co nejvíce pomáhali svým rodičům, babičkám, 

dědečkům, mladším sourozencům, tím pomůžete i celé naší společnosti.

Hlavně myslete pozitivně, dodržujte hygienu, jezte hodně ovoce a zeleninu.

DŮLEŽITÉ!!!

POKUD MI BUDETE CHTÍT NĚCO NAPSAT, NĚCO BUDETE POTŘEBOVAT, 

TAK PIŠTE NA TENTO MŮJ E-MAIL:

Dnes jsem pro Vás připravil odlehčenou verzi samostudia (hádanky, rébusy, 

křížovky apod.)

sjucitel2020@seznam.cz
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Epidemii koronaviru přemůžeme, když budeme _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ (tajenka)

1. jméno třídní učitelky 5. třídy

2. jméno p. učitele Hanáka

3. příjmení p. učitele (má modrou Fabii)

4. jméno p. školníka

5. příjmení p. učitele, který má kocoura

6. jméno p. asistentky ze 7. třídy

7. horní část většiny rostlin

8. příjmení p. ředitelky

9. jméno p.učitelky Tyrpeklové

10. opak války



1. Kontrolní test 

2. Pomůcka: učebnice na straně 63 – 65: téma Kroužkovci

ÚKOLY - SAMOSTUDIUM

6. ROČNÍK

PŘÍRODOPIS



1. Název skupiny kroužkovci je odvozen od:

a) dvou kroužků v hlavové části živočichů

b) stejnoměrně článkovaného těla

c) schopnosti živočichů stočit své tělo do kroužku

d) toho, že v půdě vytvářejí kruhovité otvory

2. Pohyb kroužkovcům umožňují:

a) zakrslé končetiny,

které na první pohled nejsou vidět

b) drápky na spodní straně těla

c) štětinky na povrchu těla a svaly pod pokožkou

d) ztvrdlé části kůže na spodní straně těla

3. Zakroužkuj pojmy či tvrzení, která patří k popisu skupiny mnohoštětinatci.

a) většinou mořští živočichové

b) plíce

c) hermafroditi

d) žijí v rybnících 

e) žábry 

f) oddělené pohlaví



4. Přiřaď živočichy k odpovídajícím tvrzením:

A. nitěnka                                                        a) lahůdka pro domorodce v Tichomoří

B. afroditka                                                     b) žije ve znečištěných vodách

C. palolo                                                          c) žije u břehů evropských moří

5. Doplň text:

Žížala má na začátku těla .................. otvor a za ním je trávicí ........................, která prochází 

celým tělem a je zakončena ..................... otvorem, kterým vyvrhuje nestrávené zbytky potravy.

Tím žížala přispívá k vytváření ..................... v půdě, a tak zvyšuje její úrodnost.

6. Žížala dýchá:

a) celým povrchem těla

b) plícemi

c) žábrami

d) pouze hřbetní stranou těla

7. Vyber správná tvrzení:

(více správných možností)

a) Opasek žížaly se nalézá v přední části těla.

b) Sliz z opasku usnadňuje přenos spermií a obaluje vajíčka.

c) Opaskovci nežijí ve sladké vodě.

d) V Austrálii měří některé druhy žížal přes 3,5 metr



1. Tentokrát jsou tyto zábavné úkoly pro všechny ročníky

ÚKOLY - SAMOSTUDIUM

6., 7., 8., 9. ROČNÍK

ZEMĚPIS



1 2 3 4 5 6 7

Legenda:

(pojmy vyplňuj svisle)

1.Stát ležící v Jižní Americe u Atlantického oceánu 

mezi  Argentinou a Brazílií.

2. Pět oceánů tvoří dohromady jeden ....... oceán. 

3. Charakteristickým znakem tropů je vysoká ...........

4. Přírodní vědy zkoumají ……………..

5. Dopravní prostředek k zaoceánským letům na 

Zemi.

6. Přílivová vlna mořské vody vzniklá podmořským 

zemětřesením.

7. Označení ostrovů a souostroví západní a střední  

části Tichého oceánu.

Nápověda: PŘÍRODU



Úkoly:

1) Vysvětlete pojem z tajenky křížovky.

2) Jakým způsobem uvedené útvary vznikají? 

3) Ve kterých oceánech najdete následující ostrovy? 

a) Havajské ostrovy  

b) Kanárské ostrovy 

c) ostrov Madagaskar



SLAVNÝ MOŘEPLAVEC

Jméno Kryštof Kolumbus vám není neznámé. Možná ale nevíte, že při čtvrtém 

pokusu o objevení tzv. západní cesty do Indie doplul k pobřeží dnešního 

Hondurasu, Nikaragui, Kostariky a Panamy. Domníval se, že připlul do Indie a 

proto zdejší obyvatele nazval Indios, z čehož později vzniklo pojmenování 

Indiáni. Jak se území, které Kolumbus objevil, obecně pojmenovává, prozradí 

tajenka oboustranné hřebenovky

Legenda:
1, Soubor map

2. Světová strana

3. Mládě zvířete, které slouží v Africe a  

Indii jako dopravní prostředek

4. Pásmo jehličnatých lesů na sev. polokouli

5. Jiným pojmenováním vulkán

6. Rozšířené ústí řeky do trojúhelníkového 

tvaru (také je to řecké písmeno)

7. Austrálie leží na …………… polokouli

8. Opak zimního času



Za pomoci internetu zjisti odpovědi na tyto otázky:

1. Jaké národnosti byl Kryštof Kolumbus a kdy žil? 

2. Jak pojmenoval lodě, ve kterých se plavil? 

3. Lodě Kryštofa Kolumba vezly zásoby pitné vody, protože mořská voda  

obsahuje příliš mnoho soli a sůl lidský organismus odvodňuje. Pitnou   

vodu však lze z mořské vody získat. Jak?

4.   K číslům na mapě přiřaďte názvy světadílů.

5.   Který světadíl je největší a nejlidnatější?



1. Tentokrát jsou tyto zábavné úkoly společné pro 8. i 9. ročník

ÚKOLY - SAMOSTUDIUM

8.,9. ROČNÍK

CHEMIE



Slovní skrývačky

Odhalte v prvních pěti větách názvy chemických prvků a podtrhněte je. Šestá až 

osmá věta ukrývá vždy jeden zeměpisný název, který rovněž vyznačte. Na délce 

samohlásek nezáleží. 

1. Myslím, že Jirka to zkusí raději sám.

2. Dobro má vždy zvítězit nad zlem.

3. Dnes jsi uspěl na výbornou. 

4. Jaroslavo, díky za dobrou večeři. 

5. Zkoušející nemohl jinak, než dát Tomovi pětku.

Tyto prvky doplň do tabulky a za pomoci periodické tabulky prvků doplň ostatní údaje

Český název Latinský název Chemická značka Protonové číslo Kov / nekov / polokov

1

2

3

4

5



HUDBA BUDOUCNOSTI

Auto na cukr a světlo z kuchyňských zbytků. Zní vám toto tvrzení jako věta ze sci-fi románu? 

Pravda je, že každý živý tvor včetně člověka je vlastně jakousi elektrárnou. Všechny biochemické 

cykly v buňkách pracují s elektrony, přičemž účinnost využití energie v těchto dějích je 

nesrovnatelně vyšší než u jakýchkoliv postupů používaných současnou technikou.

Schopnost mikroorganismů vytvářet elektrickou energii z organické hmoty prokázal britský 

botanik Michael Potter již roku 1919. Tehdy se zdálo, že jeho objev nemá praktické uplatnění, 

protože elektrárny na uhlí celkem vyhovovaly požadované spotřebě. S příchodem energetických 

a ekologických krizí se vědci opět začali věnovat výzkumům s mikroorganismy.

Skupina vědců z Oregonské státní univerzity za pomoci bakterií získávala energii z mořských 

organismů, schopných rozkládat ropné produkty. Velmi slibná je i baterie vyvinutá vědci z 

Univerzity of West England v Bristolu. Má velikost CD přehrávače a výrobní náklady jsou malé. 

Bakterie, která je ukryta uvnitř, se zatím živí jen kostkami cukru.

Auto na cukr nebo domácnost levně svítící či topící z kuchyňských zbytků, jsou teoreticky 

možné. Zbývá jen zjistit, jak na to ve velkém. Tuto cestu vítají také ti, kdo kritizují současnou 

centralizovanou energetiku založenou na dálkovém přenosu energie. Její ………………………. 

(konec článku si můžete dočíst, pokud vyřešíte rébus). Pro názornost uvádíme, že na to, aby 

vzniklo stejné množství energie jako při spálení 40 kg uhlí, musí tato nová elektrárna spotřebovat 

100 kilogramů cukru.
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Které přírodní modifikace uhlíku znáš?

a) ………………………..

b) ………………………..

VYŘEŠ RÉBUS


