
SAMOSTUDIUM č. 3

VŠECHNO  ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA TENTO MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL:

SJUCITEL2020@seznam.cz

Milí mladí přátelé,

velmi na vás stále všechny myslím a doufám, že jste všichni v pořádku.

Úkoly, které jsem pro vás připravil, si pozorně přečtěte, zpracujte pokud 

možno samostatně, tedy bez pomoci rodičů, ti mají teď mnoho starostí. 

Podle návodu uvedeném ve druhém snímku zašlete odpovědi na adresu: 

SJUCITEL2020@seznam.cz

Pokud něčemu nebudete rozumět, tak mi napište, rád vám pomohu. 

Hodnocení vám oznámím mailem.

Znovu vás prosím:

• myslete pozitivně

• dodržujte hygienu

• jezte hodně ovoce a zeleninu

• venku noste roušky

• vydržte ještě nějaký čas bez setkávání se svými kamarády



2. MOŽNOSTI ZÁPISŮ ODPOVĚDÍ:

a) v programu Poznámkový blok

nebo

b) v  programu WordPad

nebo

c) zapsat odpovědi přímo do e-mailu 

Název přílohy, kterou přiložíte k e-mailu 

pojmenujte svým příjmením, jménem a 

předmětem (viz příklad):

NOVÁK_JAN_ CH

NOVÁK_JAN_Z

ZASÍLÁNÍ ÚKOLŮ - DŮLEŽITÉ!!!

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ 

PRACOVNÍ E-MAIL:

SJUCITEL2020@seznam.cz

V nabídce  START   PROGRAMY:



Přírodopis – 6. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Zpracované úkoly mi z minulého týdne zaslala pouze Terezka K., takže ode mne za 

správné odpovědi dostává známku 1

Téma na tento týden:                 ČLENOVCI

- je to nejpočetnější skupina živočichů - přes 1 a půl miliónu druhů !!!

- Mají článkované tělo a končetiny, proto název členovci 

- Tělo: hlava +hruď = hlavohruď + zadeček

- povrch těla tvoří chitin (organická, odolná látka), vytváří tak VNĚJŠÍ KOSTRU ,    

což ale omezuje růst živočicha

V přírodě jsou 4 skupiny členovců:

- trilobiti - vyhynulá skupina

- pavoukovci

- korýši

- vzdušnicovci

Úkoly: 

- pročíst v učebnici s. 66-67 (ke shrnutí) toto téma prohlédnout si obrázek Saranče (s.66)

Na základě této pozorné četby zaslat na e-mail odpovědi na tyto 2 otázky:

1. Jak se nazývá nervová soustava členovců?

2. Jmenuj druhy dýchání členovců



Zeměpis – 6. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Zpracované úkoly ze zeměpisu mi z minulého týdne zaslala opět pouze Terezka K., 

takže ode mne za správné odpovědi dostává i v zeměpisu známku 1

Téma na tento týden:                 PEDOSFÉRA - opakování

- ješte jednou si pročti můj materiál o pedosféře na webu ZŠ Pačejov v týdnu 16.3. - 20.3.2020

- dále si téma Pedosféra prostuduj znovu v učebnici na str. 46-47 včetně obrázků

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Jak se nazývá důležitý půdní živočich? V čem spočívá jeho důležitost?

2. Jak se nazývá půdní horizont, ve kterém je obsaženo nejvíce živin?

3.  Pro který obor lidské činnosti je půda nejdůležitější? (nápověda - _ _ _ Ě _ _ L _ _ V _ )

4  Jak se nazývá nejúrodnější půda?

5. Jaký typ půdy je v tajze?

6. Kde jsou na planetě Zemi nejchudší půdy? (nápověda – téměř tam neprší)



Zeměpis – 7. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Splněné úkoly ze zeměpisu mi zaslala Eliška B. a Pavlínka B., takže ode mne za 

správné odpovědi dostávají v zeměpisu známku 1

Téma na tento týden:                 ANDSKÉ STÁTY - opakování

- pročti si znova můj materiál o Jižní Americe na webu ZŠ Pačejov v týdnu 16.3. - 20.3.2020

- v učebnici na str. 65 si pozorně přečti kapitolu Andské státy

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Které státy patří mezi tzv. andské státy, vyjmenuj je?

2. Kdo jsou obyvatelé andských států?

3. Co se v této oblasti pěstuje na vývoz?

4  Co nebezpečného se pěstuje a vyrábí v Kolumbii?

5. Jaké nerostné suroviny se těží v oblasti andských států, jmenuj alespoň 3 ner. sur.?

6. Najdeš na internetu, podle čeho vznikl název státu Ekvádor?



Zeměpis – 8. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Splněné úkoly ze zeměpisu mi zaslala Lucie S., Katka B., a Veronika P., takže ode 

mne za správné odpovědi dostávají v zeměpisu známku 1

Téma na tento týden:                 NEROSTNÉ SUROVINY ČR

- pozorně si prohlédni můj následující materiál o nerostných surovinách ČR 

- v učebnici na str. 66 si pozorně přečti kapitolu o nerostných surovinách a prohlédni si i dva  

obrázky na této stránce

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Které uhlí se těží hlubinou těžbou a které velké město se v oblasti této těžby nachází?

2. Jaká nerostná surovina se těží v Sokolovské a Mostecké pánvi?

3. Najdi na mapce, kde se v ČR těží ropa a zapiš název této oblasti.

4  Co se vyrábí z kaolínu? (když nevíš, zjisti to na internetu)

5. Jaká nerostná surovina se těží mezi Horažďovicemi a Sušicí?

6. V ČR se bude těžit lithium. Jaký výrobek obsahuje lithium? (nápov. - denně ti slouží)



Zeměpis – 8. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ



Zeměpis – 8. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ



Zeměpis – 9. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Splněné úkoly ze zeměpisu mi zaslala Klárka S.., takže ode mne za správné 

odpovědi dostává v zeměpisu známku 1

Téma na tento týden:                 DOPRAVA

- znovu si pročti můj materiál o DOPRAVĚ na webu ZŠ Pačejov v týdnu 16.3. - 20.3.2020

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Který z druhů doprav je výhodný z hlediska malé zátěže na životní prostředí ?

2. Který druh dopravy se nejvíce využívá v ČR? Jaké jsou nevýhody tohoto druhu u nás?

3. Proč u nás má malý význam říční doprava?

4  Regionem Pačejovska probíhá potrubní doprava, co se v ní přepravuje?

5. Jak se nazývá letiště v Praze?

6. V kterých dalších městech ČR jsou letiště?

7. Jak značení má dálnice Praha – Plzeň – hranice s Německem?

8. Jaké značení má naše nejdelší dálnice a která velká města spojuje?

9. Která dvě krajská města spojuje železniční trať, která prochází Pačejovem-nádraží?



Chemie – 8. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Zpracované úkoly z chemie mi zaslal pouze Adam B., Katka B., Lucie S., Havlík V. 

a Veronika P. takže ode mne za splnění úkolů dostávají známku 1

Téma na tento týden:                 HALOGENIDY - opakování

- znovu si přečti můj materiál o HALOGENIDECH na webu ZŠ Pačejov v týdnu 16.3. - 20.3.2020

- dále si téma Halogenidy zopakuj v učebnici na str. 76-79

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Které oxidační číslo mají halogeny v halogenidech?

a) 0            b) -I           c) - II        d) I

2. Jakou koncovku má fosfor ve sloučenině PCl5 ?

a) -natý     b)-istý        c) -ný       d) -ečný

3.  Vyber z nabídky správný vzorec chloridu vápenatého:

a) CCl       b) CCl4 c) C2Cl     d) CaCl2

4  Jaký je správný název sloučeniny FeBr2?

a) bromid železnatý     b) železnan bromidový    c) bromid železitý     d) broman železnatý    



Chemie – 8. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

5. Který halogenid se používal a používá při tvorbě černobílé fotografie?

a) chlorid měďnatý     b) bromid stříbrný     c) jodid vápenitý       d) fluorid zlatistý

6. Který halogen má největší elektronegativitu (využij tabulku PSP)?

a) brom     b) jód        c) chlor       d) fluor

7. Jaký vzorec má látka, kterou si solíme jídlo:

a) NaCl       b) NaCl3 c) CaCl     d) CCl4

8. O české chemické názvosloví se zasloužil?

a) Emil Votoček        b) Filip Novák         c) Jaroslav Heyrovský         d)  Stanislav Jůda   

9. Jako indikátor vlhkosti se používá?

a) CoCl2 b) KI         c) AgBr         d)  FeF3

10. Halogenidy jsou sloučeniny?

a) tříprvkové        b) dvouprvkové         c) jednoprvkové         d)  čtyřprvkové



Chemie – 9. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

Zpracované úkoly z chemie mi zaslala pouze Klárka S.. takže ode mne za splnění 

úkolů dostává známku 1

Téma na tento týden:       MONOSACHARIDY, DISACHARIDY - opakování

- znovu si přečti můj materiál o MONOSACHARIDY, DISACHARIDY na webu ZŠ Pačejov v 

týdnu 16.3. - 20.3.2020

- dále si téma MONOSACHARIDY, DISACHARIDY zopakuj v učebnici na str. 14-17

Na základě tohoto tvého samostudia pošli na e-mail odpovědi na tyto otázky:

1. Mezi monosacharidy patří:

a) sacharosa           b) glykogen           c) celulosa          d) glukosa

2. Jako ovocný cukr je označován(a)?

a) sacharosa           b) glykogen           c) fruktóza           d) celulosa

3. Jako hroznový cukr je označován(a):

a) glykogen b) celulosa            c) glukóza           d) sacharosa

4  Jak se nazývá reakce, při které vzniká fruktóza a glukóza

a) konzervace             b) destilace                c) kvašení               d) fotosyntéza    



Chemie – 9. ročník

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ

5. Který monosacharid nemá sladkou chuť ?

a) glukóza        b) galaktóza         c) fruktóza       d) sacharóza

6. CocaCole dodává hnědou barvu karamel, který se vyrábí z:

a) galaktózy     b) fruktózy        c) sacharózy       d) maltózy

7. Reakcí glukózy a fruktózy vzniká disacharid:

a) maltóza        b) laktóza          c) sacharóza      d) melanéza

8. Reakcí glukózy a glukózy vzniká disacharid:

a) sacharóza    b) laktóza          c) fruktóza          d) maltóza

9. Laktóza vzniká reakcí?

a) glukózy-fruktózy   b) glukózy-galaktózy   c) glukózy-glukózy    d)  kyslíku-uhlíku

10. V pivovarském sladu je obsažena?

a) maltóza           b) karamel         c) laktóza              d)  fruktóza



Mějte se hezky a z tohoto vtipu si neberte příklad!

ODPOVĚDI ZÁSADNĚ ZASÍLEJTE NA MŮJ PRACOVNÍ E-MAIL: SJUCITEL2020@SEZNAM.CZ


