
ÚVOD – STUDIJNÍ BLOK Č. 5

Milí mladí přátelé, 

je po Velikonocích a já doufám, že jste je prožili pokud možno vesele. Situace nám 

bohužel stále nedovoluje být ve škole. Moc mne mrzí, že se s Vámi nemohu setkat, 

ale nevěšme hlavu, vše se určitě brzy v dobré obrátí.

Naprostá většina z Vás mi dosud pravidelně na úkoly z Př, Z a Ch odpovídala velmi 

zodpovědně, což mi udělalo velkou radost.

Dnes jsem pro Vás připravil v zeměpisu úkoly, které se týkají čtení mapy. Snad budou 

pro Vás zajímavé.

Obsah 5. bloku studia na dálku:

Přírodopis 6. ročník – Pavoukovci

Zeměpis 6. ročník – práce s mapou: Výlet v Českém středohoří

Zeměpis 7. ročník – práce s mapou: Okolí Břežan

Zeměpis 8. ročník – práce s mapou: Výlet do Boubínského pralesa

Chemie 8. ročník – Oxidy

Zeměpis 9. ročník – práce s mapou: Horažďovice

Chemie 9. ročnik - Polysacharidy





Přírodopis 6. ročník

Dnešní téma je podskupina členovců – PAVOUKOVCI. 

1. prohlédni si snímky prezentace, dozvíš se tak základní údaje o pavoukovcích

2. V učebnici si pročti text o pavoukovcích na str. 67-69 (včetně otázek na str. 69)

3. V pracovním sešitě na str. 28 udělej cvič.1, tajenku křížovky z cvič. 2 zašli na můj   

e-mail:

sjucitel2020@seznam.cz



Přírodopis 6. ročník

PAVOUKOVCI

Štíři a sklípkani 

jsou smrtelně 

nebezpeční pro 

člověka.Většina 

pavouků tká 

pavučiny.

Mají osm 

končetin.



Přírodopis 6. ročník

4 skupiny:

pavouci

sekáči

roztoči

štíři

8 jednoduchých 

oček čelisti – jedové 

žlázy

končetiny členěné,  

4 páry, na konci 

hřebínky

snovací bradavky 

(zadeček) – snovací 

žlázy – vlákno, na 

vzduchu tuhneplicní vaky v 

zadečku

sameček je menší než 

samička

PAVOUKOVCI



Přírodopis 6. ročník

hlavohruď

zadeček

končetiny 

(8)

oči

klepítko

(jedová žláza)

makadla

STAVBA TĚLA PAVOUKOVCŮ



Přírodopis 6. ročník

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc&list=PLyAEWF5rc7ABGDbDefwV38_EpNLcnKUKA&index=2

Na YOUTUBE zadej do vyhledávacího okénka název filmu: 

Neuvěřitelný svět pavouků

anebo do webového prohlížeče zkopíruj následující odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=xCBFuKrU-qc&list=PLyAEWF5rc7ABGDbDefwV38_EpNLcnKUKA&index=2


Zeměpis 6. ročník – práce s mapou

Může se stát, že pojedeš se svou třídou na školní výlet do Českého středohoří. Zatím se tam podívej 

prostřednictvím turistické mapy a zodpověz otázky (pouze jedna odpověď je správná).

1. Co se na následující mapě jmenuje Suchá studánka?

a) studánka

b) vesnice

c) vrchol kopce

d) rozcestí na zelené turistické značce

2. Ve Františkově nad Ploučnicí nenajdeme:

a) poštu

b) informační centrum

c) významný strom

d) železniční stanici

3. Zelená turistická značka prochází na výřezu mapy:

a) dvakrát nad železniční tratí a jednou pod ní

b) dvakrát pod železniční tratí a jednou nad ní

c) třikrát nad železniční tratí

d) třikrát pod železniční tratí

4. Na výřezu turistické mapy řeka Ploučnice teče ve směru:

a) od jihovýchodu na severozápad

b) od severozápadu na jihovýchod

c) od jihozápadu na severovýchod

d) od severovýchodu na jihozápad

Odpovědi zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 6. ročník – práce s mapou



Zeměpis 7. ročník – práce s mapou

Kvůli objížďce jezdíme nyní do Horažďovic přes obec Břežany, zjisti správné odpovědi za pomoci 

turistické mapy okolí této obce (pouze jedna odpověď je správná):

1. Do jakého rybníka teče voda z rybníka Zbuzovec?

a) Šípov

b) Sedlice

c) Konětopský rybník

d) Břežanský velký rybník

2. Na jaké světové straně má rybník Velký Smrkovec hráz?

a) na severu

b) na západě

c) na východě

d) na jihu

3. Který z následujících rybníků leží v nejvyšší nadmořské výšce?

a) Šípov

b) Sedlice

c) Břežanský velký rybník

d) Zbuzovec

4. Co jediné se dá z mapy vyčíst o obci Břežany?

a) kousek za vesnicí je v malém lesíku kaplička

b) vesnicí protéká Břežanský potok

c) ve vesnici je pošta

d) ve vesnici je fotbalové hřiště

Odpovědi zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 7. ročník – práce s mapou



Zeměpis 8. ročník – práce s mapou

Čtyři žáci naší třídy Kristýnka, Natálka, Leoš a Vítek se vydali na výlet do oblasti Boubínského pralesa. 

Urči podle mapy správné odpovědi (pouze jedna odpověď je správná):

1. Naše parta si dala sraz v sobotu ráno ve vesnici Kubova huť. Povídali si o tom, jak kdo  

přijel. Kdo si vymýšlel?

a) Vítek tvrdil, že přijel lodí po řece až k vesnici

b) Natálka prý vystoupila z autobusu na zastávce na kraji obce

c) Kristýnka říkala, že přijela autem a rodiče auto zaparkovali na parkovišti na kraji vesnice

d) Leoš tvrdil, že přijel vlakem

2. Z rozcestí Pod Basumskou loukou naši spolužáci šli po modré značce na další rozcestí  Basumské 

louky. To bylo vzdáleno asi:

a) 60 metrů

b) 700 metrů

c) 2 kilometry

d) 6 kilometrů

3. Naše parta dále stoupala po modré značce. Co překřížila asi 400 metrů za rozcestím Pod Srní hlavou?

a) zelenou turistickou značku

b) naučnou stezku

c) hranici národní přírodní rezervace

d) potok

4. Parta konečně došla na vrchol. Cesta jim trvala hodinu a půl. Jakou rychlostí šli z Kubovy Hutě na 

Boubín?

a) přibližně 3 kilometry za hodinu

b) přibližně 1 kilometr za hodinu

c) přibližně 6 kilometrů za hodinu

d) přibližně 10 kilometrů za hodinu

Odpovědi zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 8. ročník – práce s mapou



Chemie 8. ročník

Obdobným způsobem jako jste se naučili tvořit vzorce halogenidů, tak nyní se 

naučíte tvořit vzorce oxidů.

V halogenidech měly halové prvky (Cl, I, Br, F) oxidační číslo –I, kdežto kyslík má 

v oxidech oxidační číslo –II.

Oxidy jsou dvouprvkové sloučeniny kyslíku a dalšího prvku. 

Název oxidů se skládá z podstatného jména (oxid) a přídavného jména 

odvozeného z názvu prvku, k němuž se připojí zakončení podle oxidačního čísla 

prvku na prvním místě ve vzorci.

Součet oxidačních čísel atomů v molekule se rovná nule.

DŮLEŽITÉ



Koncovky oxidačních čísel

Oxidační 
číslo

Obecný 
vzorec

Koncovka Příklad Vzorec

I M2O - ný oxid sodný NaI
2O

-II

II MO - natý oxid vápenatý CaIIO-II

III M2O3 - itý oxid hlinitý Al2
IIIO3

-II

IV MO2 - ičitý oxid uhličitý CIVO2
-II

V M2O5 - ečný

- ičný

oxid fosforečný

oxid dusičný

P2
VO5

-II

N2
VO5

-II

VI MO3 - ový oxid sírový SVIO3
-II

VII M2O7 - istý oxid manganistý Mn2
VIIO7

-II

VIII MO4 - ičelý oxid osmičelý OsVIIIO4
-II



Chemie 8. ročník

ÚKOLY:

Pokud jsi si pozorně prostudoval ve dvou předcházejících snímcích tvoření oxidů, 

tak si pečlivě přečti v učebnici povídání o oxidech na stránce 80 – 82 (včetně údajů 

v okrajových zelených proužcích).

Pošli na můj pracovní e-mail názvy těchto 6 oxidů:

1) Ca O

2) S O3

3) Cl2O

4) Si O2

5) P2O5

6) Al2O3

Odpovědi zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 9. ročník – práce s mapou

Na turistické mapě Horažďovic a jeho okolí zjisti tyto správné odpovědi (pouze jedna odpověď 

je správná):

1. Zřícenina hradu Prácheň se nachází:

a) na pravém břehu Otavy

b) na levém břehu Otavy

c) na ostrově

2. Kolik benzínových pump je podle mapy ve městě Horažďovice:

a) 1

b) 2

c) 3

3. Do Klatov se dostanu po silnici číslo:

a) 188

b) 169

c)  22

4. Kopec Bílá voda se nachází poblíž silnice z Horažďovic do:

a) Plzně

b) Třebomyslic

c) Horažďovice-předměstí

5. Na kopci Prácheň se nachází:

a) restaurace

b) kostel

c) rozhledna

Odpovědi zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 9. ročník – práce s mapou



Chemie 9. ročník

Téma na tento týden:       POLYSACHARIDY

V minulých blocích studia na dálku jste získali znalosti o MONOSACHARIDECH a 

DISACHARIDECH

- v tomto studijním týdnu se naučíme poslední skupinu SACHARIDŮ – seznámíme se s velmi 

významnými POLYSACHARIDY.

V učebnici si o polysacharidech přečti pečlivě texty na straně 18 a 19. NEZAPOMEŇ



Chemie 9. ročník



Chemie 9. ročník



Chemie 9. ročník

ÚKOL:

V pracovním sešitě na str. 34 vylušti křížovku (cvičení 1), tajenku mi zašli na e-

mail, pomůžu ti s luštěním – nápověda: papír, roztok, fotosyntéza, kvašení, 

karamel, dýchání, škrob, glukóza.

Odpověď zašli známým způsobem na:

sjucitel2020@seznam.cz


