
ÚVOD – STUDIJNÍ BLOK Č. 6

Milí mladí přátelé, 

Je spuštěna učebna Google. Budu velmi rád, pokud v nadcházejícím studiu budeme 

spolu komunikovat prostřednictvím právě této učebny. Uvidíte, že práce v ní bude 

velmi příjemná

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

zodpovědně, což mi dělá radost.

Obsah 6. bloku studia na dálku:

Přírodopis 6. ročník – Pavoukovci - opakování

Zeměpis 6. ročník – Ekosystém, přírodní krajiny

Zeměpis 7. ročník – Brazílie

Zeměpis 8. ročník – ČR – Rozmary počasí

Chemie 8. ročník – Oxid uhličitý, oxid siřičitý

Zeměpis 9. ročník – práce s mapou: BLANÍK

Chemie 9. ročnik – Sacharidy – shrnutí, opakování



Přírodopis – 6. ročník

Prohlédni si ještě jednou prezentaci o pavoukovcích z minulého týdne (samostudium 

týden 14.4. - 17.4.2020) a v učebnici si pozorně o pavoukovcích na straně 66-69.

Na základě tohoto samostudia zpracuj úkoly, kterých jsi byl minulý týden ušetřen.

Pouze jedna ze čtyř možností v každé otázce je správná



Přírodopis – 6. ročník



Přírodopis – 6. ročník

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně přírodopisu, tak odpovědi zašli 

známým způsobem na:  sjucitel2020@seznam.cz

Vřele doporučuji zhlédnout francouzský přírodovědný dokument (cca 50 min.), který 

vám příjemnou formou rozšíří vaše přírodopisné znalosti: 

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12587192591-tajuplny-zivot-zahrady/21938256737

https://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/12587192591-tajuplny-zivot-zahrady/21938256737


Zeměpis 6. ročník – Od ekosystému k přírodní krajině
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Zeměpis 6. ročník – Od ekosystému k přírodní krajině

Biom

mírného 

podnebného pásu



Zeměpis 6. ročník – Od ekosystému k přírodní krajině

Největším ekosystémem je živá a neživá příroda planety Země



Zeměpis 6. ročník – Od ekosystému k přírodní krajině

V učebnici zeměpisu se na str. 49 proleť letadlem cestovní kanceláře Pasát od 

rovníku do polární pustiny. Pročti si zde popisky přírodních krajin a prohlédni 

si obrázky.

Zodpověz otázku č. 3 v učebnici na str. 49.

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně zeměpisu, tak odpověď zašli známým 

způsobem na: 

sjucitel2020@seznam.cz



BRAZÍLIE

Zeměpis 7. ročník – BRAZÍLIE A JEJÍ SOUSEDI



Obecné informace

Státní zřízení: Brazilská federativní republika

Hlavní město: Brasília

Rozloha: 8,5 mil. km2

Počet obyvatel: 186,1 mil.

Měna: real (BRL) = 100 centávů

Administrativní členění: 26 spolkových států

a federální distrikt hlavního města

Jazyk: brazilská portugalština
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Tropický deštný les

oblast Amazonské nížiny, tzv. Amazonie („továrna na kyslík“)
• největší souvislý lesní porost na světě

charakteristika:
• vysoké teploty, velké množství srážek, vysoká vlhkost vzduchu

• velká rozmanitost rostlinných a živočišných druhů (biodiverzita)

• patrovité uspořádání lesa

• výskyt vzácných dřev
- eben, mahagon, kaučukovník, cedr, týk ...

problémy a jejich důsledky
• kácení tropického deštného lesa

• ničení rostlinných a živočišných druhů

• snížení obsahu kyslíku v ovzduší

důvody
• získávání zemědělské půdy, těžba dřeva 

a nerostných surovin, stavba silnic, osidlování
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Patrovité uspořádání lesa

vysoké stromové patro – 30 až 50 m
– hmyz, obojživelníci, plazi, ptáci, hlodavci, 

šelmy, poloopice, opice, netopýři

střední stromové patro – 10 až 30 m
– některé druhy hmyzu, opic, savců

nižší stromové patro – 5 až 10 m
– stínomilné formy hmyzu a ptáků

keřové patro – do 5 m

bylinné patro – do 1 m
– pozemní živočichové, např. kopytníci
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Fauna a flóra Brazílie
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Amazonka
• pramen: od roku 1999 říčka Carhuasanta (Peru), objeven 

českými vědci
• celková délka 7 062 kilometrů
• nejdelší a nejvodnatější řeka světa
• v povodí Amazonky cca 50 000 km vodních cest
• pro námořní lodě je splavná do Manausu
• ústí (široké 273 km) do Atlantského oceánu
• 1 500 kilometrů do vnitrozemí se projevuje příliv a odliv
• přítoky: např. Rio Negro, Madeira

Atlantský oceán
• délka pobřeží 8 000 kilometrů
• cca 2 000 písečných pláží
• porosty mangrove

Vodstvo
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Obyvatelstvo

Rasové složení
cca. 55% bělošské obyvatelstvo – převážně jih země

mulati (26%) a černoši (11%) – převážně sever země

indiáni – 300 tis. – vnitrozemská oblast Amazonie

asiaté – kolem 1% (hlavně Japonci)

Jazyk
úřední jazyk: portugalština (brazilština) – liší se od portugalské verze jazyka 
(slovní zásoba, výslovnost, pravopis...)

pozůstatkem po kolonizátorech z Portugalska

Náboženství
téměř 90% obyvatelstva – katolíci

velké množství přírodních afrobrazilských kultů
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Zemědělství

rostlinná výroba
plantážnický typ
pěstování plodin na vývoz
největší světový producent a vývozce:

– káva

– kakao
– cukrová třtina
– sisal

– pomeranče

největší producent tropických okopanin
– batáty, maniok – krmivo pro dobytek, 

výroba lihu (automobily spalující líh)

další plodiny
– sója, banány, mandarinky, ananas,

kukuřice, tabák, bavlník

živočišná výroba
chov skotu, lov ryb a velryb
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Nerostné suroviny

bohaté přírodní zdroje

nejvýznamnější:
těžba nerostných surovin

• železné rudy v Brazilské vysočině (2. místo na světě)

• barevných kovů

• uhlí

• fosfátů

těžba dřeva

sběr přírodního kaučuku

velké zdroje vodní energie – 93% energie ve vodních el. 
(např. na přehradní nádrži Itaipú)
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1. Úřední jazyk Brazílie je:

a) francouzština b) portugalština c) angličtina d) holandština

2. Přístav na Amazonce, kam mohou doplout námořní lodě se jmenuje:

a) Sao Paolo b) Manaus c) Brasília  d) Rio de Janeiro 

3. Porosty na pobřeží Atlantského oceánu se jmenují:

a) mandlove b) mangrove c) mandlovník d) mangovník

4. Který stát nesousedí s Brazílií

a) Argentina b) Ekvádor c) Kolumbie d) Venezuela 

V učebnici zeměpisu si na str. 66-67 přečti text o Brazílii a jejích sousedech.

Zodpověz následující čtyři otázky o Brazílii.

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně zeměpisu, tak odpovědi zašli známým 

způsobem na: 

sjucitel2020@seznam.cz
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POČASÍ A PODNEBÍ

Zeměpis 8. ročník / ČR – Rozmarné počasí
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1. Najdi v textu v učebnici odpověď na otázku, jaké  

jsou v ČR důsledky sucha.

2. Které hory jsou v ČR nejdeštivější? 

3. Která oblast je v ČR nejsušší?

4. Najdi v prezentaci název obce, kde byla v ČR  

naměřena nejnižší teplota.

V učebnici zeměpisu si na str. 68-69 přečti text Rozmarné počasí. Zodpověz 

následující otázky.

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně zeměpisu, tak odpovědi zašli známým 

způsobem na: 

sjucitel2020@seznam.cz

Zeměpis 8. ročník / ČR – Rozmarné počasí



Oxid uhličitý, oxid siřičitý

Chemie  8. ročník – Oxid uhličitý, oxid siřičitý



VLIVY NA ZVYŠOVÁNÍ MNOŽSTVÍ OXIDU UHLIČITÉHO V ATMOSFÉŘE

• spalování fosilních paliv a biomasy (80 %) 

• odlesňování

• aerobní rozklad organických látek

• lesní požáry

• vulkanická činnost

• eroze

Chemie  8. ročník – Oxid uhličitý, oxid siřičitý
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Oceány každoročně absorbují 30 až 50 procent emisí oxidu uhličitého. 

Proto také není koncentrace tohoto plynu v ovzduší tak vysoká. 

Ti, kteří zpochybňují nárůst oxidu uhličitého v atmosféře mají argument, že růst 

koncentrace není tak dramatický, aby mohl cokoliv na zemském klimatu ovlivnit. 

Jenomže nadměrné množství CO2 ani oceánům nedělá příliš dobře. Ve vodě se 

oxid uhličitý rozpouští a vzniká kyselina uhličitá (H2CO3). Oceány se tak postupně 

plní slanou „sodovkou“, v níž některé organismy nebudou schopny přežít. První 

budou ohroženy ty, které tvoří samotný základ pyramidy, jíž je s oblibou v 

učebnicích znázorňován potravní řetězec.
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Oxid siřičitý se průmyslově připravuje především spalováním síry

S + O2 → SO2
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Chemie  8. ročník – Oxid uhličitý, oxid siřičitý

V učebnici chemie si na str. 83-85 přečti text o oxidu uhličitém a oxidu 

siřičitém.

Zodpověz následující otázku:

1) Napiš, proč se oxid uhličitý používá jako náplň v hasicích přístrojích?

2) Ze vzorce vytvoř název oxidu:

a) NO

b) P2O5

c) Fe2O3

d) Al2O3

e) K2O

f) Mn2O7

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně chemie, tak odpovědi zašli známým 

způsobem na: 

sjucitel2020@seznam.cz



Zeměpis 9. ročník – práce s mapou

Pracuj s mapou a zodpověz následující otázky.

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně zeměpisu, tak odpovědi zašli známým 

způsobem na: 

sjucitel2020@seznam.cz



Chtěli jsme vzít v sobotu odpoledne babičku s dědou na výlet na Blaník. Prarodiče neradi chodí 

po asfaltu, zároveň ale milují turistické značky.

1. Kde bude nejlepší pro tento výlet zaparkovat?

a) v centru obce Louňovice pod Blaníkem

b) u osady Samota severně od Louňovic

c) na parkovišti východně od Louňovic

2. Jak daleko to je z parkoviště po červené značce na rozhlednu Velký Blaník? (měřítko mapy je vlevo dole)

a) přibližně 300 metrů

b) přibližně 1 kilometr

c) přibližně 3 kilometry

3. Jaké přibližně převýšení při cestě vzhůru na Velký Blaník překonáme?

a) přibližně 100 výškových metrů

b) přibližně 200 výškových metrů

c) přibližně 400 výškových

4. Nakonec jsme šli hodně rychle a rozhodli se, že se podíváme až ke skále, z níž byl odlomen  

základní kámen Národního Divadla. Cestou jsme viděli i zajímavou skálu. Jak se jmenovala?

a) Blanická skála

b) Slepičí skála

c) Holý vrch

Zeměpis 9. ročník – práce s mapou



Chemie  9. ročník / SACHARIDY – závěrečné opakování
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V učebnici chemie si na str. 12-19 přečti text o sacharidech. Vypracuj tento úkol:

Pokud nepracuješ v mojí Google učebně chemie, tak odpovědi zašli známým způsobem 

na: 

sjucitel2020@seznam.cz
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