
ÚVOD – STUDIJNÍ BLOK Č. 7

Milí mladí přátelé, 

je zde můj 7. studijní dálkový blok. Velká většina z vás využívá Google učebny, což 

mi dělá radost. Ale samozřejmě rád budu i nadále od Vás některých (mající problémy 

s přihlášením na učebny) dostávat splněné úkoly i na můj výukový e-mail: 

sjucitel2020@seznam.cz 

Bohužel jsou ale někteří žáci, kteří nezasílají úkoly ani jednou z těchto možností. 

Obsah 7. bloku studia na dálku:

Přírodopis 6. ročník – Korýši

Zeměpis 6. ročník – Biosféra

Zeměpis 7. ročník – Země tzv. jižního rohu (Jižní Amerika)

Zeměpis 8. ročník – Vodstvo ČR - řeky

Chemie 8. ročník – Stavební oxidy

Zeměpis 9. ročník – Služby – cestovní ruch

Chemie 9. ročnik – Tuky (Lipidy)





KORÝŠI

Přečti si text o korýších v učebnici na str. 70 – 73 !!!



KORÝŠI – STAVBA TĚLA

STATOCYSTA
-rovnovážný orgán

-v 1. tykadlu

KLEPETA
- na konci prvních tří párů končetin

- největší k uchopení kořisti

HLAVOHRUĎ
- srostlá hlava a hrudní část 

- těla v celek

CHITIN
- hlavní stavební složka krunýře

KRUNÝŘ
- vnější kostra

- pevný, chrání tělo

- svléká ho 

- hlavní složky: chitin, uhličitan vápenatý



STAVBA TĚLA RAKA

dýchá žábrami



ROZMNOŽOVÁNÍ



ODPOVĚZ NA OTÁZKY

1. Krunýř tvoří vnější kostru raků. Je pevný, protože obsahuje:

a) chinin a uhličitan vápenatý

b) kostěné přepážky

c) chrupavčité šupiny

2. Rak má končetin:

a) 3 páry

b) 5 párů

c) více než 6 párů

3. Rak dýchá:

a) plícemi

b) žábrami

c) vzdušnicemi

4. Plankton je:

a) společenstvo krabů

b) houf ryb

c) společenstvo buchanek a perlooček s drobnými vodními rostlinami a 

živočichy



BIOSFÉRA



BIOSFÉRA = ŽIVÝ OBAL ZEMĚ

BIOSFÉRU, ŽIVÝ OBAL ZEMĚ,  TVOŘÍ  VŠECHNY ŽIVÉ ORGANISMY NAŠÍ PLANETY.

Rostliny a živočichové se dokázali v průběhu 

svého vývoje přizpůsobit téměř všem prostředím 

a podmínkám.

Pro jejich život je však vždy nezbytné sluneční záření a voda.

Rozdílné podnebné podmínky a odlišná prostředí, 

jsou příčinou vývoje velkého množství druhů v 

různorodých geografických šířkových pásmech.



PROCESY V BIOSFÉŘE

VELKÝ VLIV NA PŘÍRODNÍ KRAJINU MÁ ČINNOST ČLOVĚKA:

• především odlesňování rozlehlých území

• přeměna stepí na pole

• odvodňování neúrodných krajin

• zavodňování suchých oblastí

ODLESŇOVÁNÍ 

AMAZONSKÉHO 

PRALESA



PROCESY V BIOSFÉŘE

Převládají dva významné procesy:

Tvorba organických látek organismy se 

schopností fotosyntézy
Rozklad odumřelých pozůstatků

V biosféře převládají organismy získávající 

energii fotosyntézou.

Rostliny tvoří 90%

veškeré živé hmoty.
Na živočichy připadá pouze 10%, většina z 

nich žije ve světovém oceánu.



ŠÍŘENÍ ORGANISMŮ V BIOSFÉŘE

ŠÍŘENÍ ORGANISMŮ V BIOSFÉŘE NEJVÍCE OVLIVŇUJE ČLOVĚK.

Například brambory  a kukuřice, které pocházejí 

z Ameriky, se dnes pěstují téměř na celém světě. 

Podobně se celosvětově rozšířily obiloviny a rýže.

Kávovník pocházejí z Afriky se pěstuje nyní 

hlavně v Jižní Americe. Naproti tomu 

kakaovník, který má svůj původ v Jižní 

Americe, je jednou z hlavních plodin Afriky.

Obdobně přispěl člověk i k šíření některých živočišných druhů.



BIOSFÉRA PODLE PODNEBNÝCH PÁSŮ 

NA ROZMÍSTĚNÍ ORGANISMŮ NA ZEMI MÁ VELKÝ VLIV:

PODNEBÍ A TVARY ZEMSKÉHO POVRCHU.

Podnebný pás Vegetace Fauna

Vlhký tropický pás Tropické deštné lesy lenochod, anakonda, orangutan, kolibřík

Střídavě vlhký tropický pás Savany zebra, žirafa, klokan, lev, pásovec, Gepard

Tropický a subtropický suchý pás Pouště velbloud, fenek, surikata, štír, zmije, 

moloch

Mírný pás suchý Stepi sup, osel, bažant, sysel, kojot, lama, vlk

Mírný pás vlhký Listnaté, jehličnaté a smíšené 

lesy

datel, veverka, netopýr, jelen, liška, kuna

Polární pás Tundry a ledovce medvěd, vlk, orel, los, sob, liška

Horské podnebí Výškové vegetační stupně medvěd, rys, babočka, svišť, ještěrka



PŘIDÁVÁME SOBĚ, BEREME JINÝM

PO MNOHO GENERACÍ MĚNÍME KRAJINU A POKOUŠÍME SE JÍ PŘETVÁŘET 

PODLE SVÝCH PŘEDSTAV. MNOHDY SI NEDOSTATEČNĚ UVĚDOMUJEME, ŽE 

TAK, JAK SE V PŘÍRODĚ ROZPÍNÁME, ZMENŠUJEME ŽIVOTNÍ PROSTOR PRO 

JINÉ ŽIVOČIŠNÉ I ROSTLINNÉ DRUHY. 



ODPOVĚZ NA OTÁZKY

1. Co je to biosféra?

a) vodní obal Země

b) živý obal Země

c) vzdušný obal Země

d) podnebné pásy

2. Co nepatří do biosféry?

a) fauna

b) flóra

c) lidé

d) pc, televize,..

3. Co nebo kdo nejvíce ovlivňuje šíření organismů na Zemi?

a) podnebí

b) flóra

c) člověk

d) fauna

4. Jaké zvíře nenajdeme v tropických deštných lesech?

a) lenochod

b) orangutan

c) papoušek

d) velbloud



Země Jižního rohu

JIŽNÍ AMERIKA

Argentina 

Chile 

Paraguay

Uruguay

Přečti si text o těchto zemích   v 

učebnici na str. 68 – 69 !!!



ARGENTINA, CHILE, PARAGUAY, URUGUAY 

• Na území Chile a Argentiny zasahuje pohoří Andy. Podle společného ústí řek  

Paraná a Uruguay (ústí La Plata) se státům Uruguay, Argentina a Paraguay říká  

také Laplatské státy. 

• Podnebí je subtropické a mírné.

• Laplatská nížina je vhodná k zemědělství a k chovu dobytka.

• Na jihu (v Patagonii) jsou i  pouště a a vysoko v horách jsou chladné větrné pustiny

• Složení obyvatelstva je pestré, většinu tvoří potomci evropských přistěhovalců a   

míšenci

• Národním sportem všech států je fotbal



Magalhaesův průliv

odděluje J. Ameriku

od ostrova Ohňové země

(Tierra del Fuego)

ARGENTINA z lat. argentum = stříbro

hl. město – Buenos Aires                                      úřední jazyk – španělština

počet ob. – asi 18 milionů                                    měna – argentinské peso

státní zřízení – federativní prezidentská republika

Sever země: pampy přeměněné na lány pšenice (obilnice Jižní Ameriky) a 

pastviny (skot). 

Jih země: oblast (Patagonie) - chov ovcí. 

Argentina vyváží: hovězí a skopové maso, kůže. 

Svahy And: pěstování hroznového vína

Argentina dala světu tanec tango. 

Nejjižnější cíp Argentiny: ostrov Ohňová země

(Tierra del Fuego).



Aconcagua (6 959 m.n.m.)

- hora nalézající se v západní části Argentiny

- jedná se o nejvyšší horu celé Ameriky (Severní i Jižní)

- nejvyšší hora západní a jižní polokoule



CHILE (čti čile)

hl. město – Santiago de Chile úřední jazyk – španělština

počet ob. – asi 40 milionů                                     měna – chilské peso

státní zřízení – prezidentská republika

- Nejdelší a nejužší země světa

- Patří k ní i Velikonoční ostrov (už jsme se o něm učili o Velikonocích)           

v Tichém oceánu a část Ohňové země na jihu.

- sever země: nejsušší poušť světa - poušť Atacama

- střední část země: subtropické podnebí

- jih země: chladný

- Andy: mnoho činných sopek

- Země dlouho trpěla pod vojenskou diktaturou

- Chile vyváží: měď

guano (trus mořských ptáků)

to je čilský ledek (hnojivo)

- Významný: rybolov a pěstování vinné révy



Velikonoční ostrov – sochy Moai

Chuguicamata – měděný důl Atacama – nejsušší poušť světa

Lama vikuňa
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URUGUAY

hl. město – Montevideo                                         úřední jazyk – španělština

počet ob. – asi 3,5 milionu                                    měna – uruguajské peso

státní zřízení – prezidentská republika

- Zemědělský stát s přístupem k moři

- Chov: skotu a ovcí. 

- Vývoz: masa, kůže, vlny, subtropického ovoce (pomeranče,broskve…) 

ústí La Plata

vpravo Buenos Aires – hl. město Argentiny

vlevo Montevideo – hl. město Urugaye 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/fe/Flag_of_Uruguay.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rio_de_la_Plata_BA_2.JPG
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0b/Rio_de_la_Plata_BA_2.JPG


PARAGUAY

hl. město – Asunción                        úřední jazyk – španělština a guaraní

počet ob. – asi 6,5 milionu               měna – paraguajský guaraní

státní zřízení – prezidentská republika

- patří k nejchudším zemím Jižní Ameriky

- zemědělství a těžba dřeva

Asunción – hlavní město

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_Paraguay.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/27/Flag_of_Paraguay.svg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Gran_Asunci%C3%B3n_by_Felipe_M%C3%A9ndez.jpg
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/24/Gran_Asunci%C3%B3n_by_Felipe_M%C3%A9ndez.jpg


Vyber správnou odpověď

1. Uveďte nejchudší zemi  oblasti Jižního rohu

a) Uruguay

b) Paraguay

c) Chile

2. Uveďte národní sport všech zemí dané oblasti

a) košíková

b) dostihy

c) kopaná

3. Pohoří, zasahující do Argentiny a Chile

a) Andy

b) Himaláje

c) Guayanská vysočina

4. Uveďte zemi, která je nejdelší a nejužší na světě

a) Argentina

b) Paraguay

c) Chile

5. Uveďte název stepí Jižní Ameriky

a) prérie

b) savany

c) pampy



VODSTVO - ŘEKY

ČESKÁ REPUBLIKA

Přečti si text řekách ČR v učebnici na str. 70 !!!

























1. Vltava má přítok:

a) Lužnici

b) Jizeru

c) Dyji

d) Ohři

2. ČR nepatří k úmoří:

a) Černého moře

b) Baltského moře

c) Středozemního moře

d) Severního moře

3. Soutok Labe a Vltavy je u města:

a) Prahy

b) Litoměřic

c) Kolín

d) Mělník

4. Nejdelší řekou ČR je:

a) Labe

b) Morava

c) Vltava

d) Sázava

ODPOVĚZ NA OTÁZKY



Oxid 

vápenatý

CaO

Oxid 

titaničný

Ti2O5

Přečti si text o těchto oxidech v učebnici na str. 85 – 87 !!!



OXID VÁPENATÝ JE ŽÍRAVÁ LÁTKA. PATŘÍ MEZI ZÁSADOTVORNÉ OXIDY. 

PŘI JEHO REAKCI S VODOU VZNIKÁ HYDROXID VÁPENATÝ.

Oxid vápenatý    CaO

CaO + H2O Ca (OH)2
OXID VÁPENATÝ VODA HYDROXID VÁPENATÝ



Vápenka HASIT ve Velkých 

Hydčicích u Horažďovic





O jaký sport se jedná ? 



NEJVĚTŠÍ VYUŽITÍ OXIDU VÁPENATÉHO:

VE STAVEBNICTVÍ



DALŠÍ VYUŽITÍ OXIDU VÁPENATÉHO:



OXID TITANIČNÝ

Ti2O5



VLASTNOSTI OXIDU TITANIČNÉHO



Pod označením E 171 se oxid titaničný používá jako barvivo v lécích a potravinách.

Jedná se o bílé nerozpustné a neprůhledné barvivo. Není rozpustné ve vodě 

ani alkoholu. Vyskytuje se v přírodě v krystalické formě v minerálech např. v 

ilmenitu nebo leuxocenu, které můžeme nalézt běžně na písečných plážích.

Výroba

Vyskytuje se v přírodě v minerálech - ilmenit, leuxocen, rutil. Vyrábí se však 

rafinací ze zásob podzemní rudy.

Použití

Používá se jako bílý pigment do žvýkaček, bonbónů, cukrovinek, želé, 

džemů nebo do krmiv pro zvířata. Také plní funkci ochrany proti UV záření v 

potravinových obalech nebo se používá jako barvivo do inkoustových 

propisek, v papíru, keramice, tabletkách, kosmetice a dalších výrobcích.



NAPIŠ NÁZVY TĚCHTO OXIDŮ:

1) Cu2O

2) Au2O7

3) SiO2

4) Ag2O

5) ZnO

6) N2O5

7) CrO3



SLUŽBY

CESTOVNÍ RUCH



CESTOVNÍ RUCH

Cestovní ruch neboli turismus je součástí III. sektoru  

národního hospodářství.

Cestovní ruch uspokojuje potřeby lidí, kteří cestují z 

různých důvodů, jakými jsou např. odpočinek, poznání 

cizích zemí apod.

Je významným zdrojem příjmů států, pokud pro něj 

mají vhodné podmínky. 



ROZVOJ CESTOVNÍHO RUCHU OVLIVŇUJÍ

DOPRAVNÍ, 

UBYTOVACÍ A 

STRAVOVACÍ 

PODMÍNKY

PŘÍRODNÍ 

PODMÍNKY

HISTORICKÉ 

A KULTURNÍ 

MOŽNOSTI

KVALITA 

ŽIVOTNÍHO 

PROSTŘEDÍ

KVALIFIKOVANÍ 

ZAMĚSTNANCI

BEZPEČNOST



Typy cestovního ruchu:

 kulturní

 pracovní 

 poznávací

 pobytový

 lázeňský

 náboženský

 sportovní

 zážitkový

 agroturistika

DĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU



Podle hospodářské prospěšnosti pro daný stát 

rozdělujeme turistický ruch na aktivní a pasivní.

Pokud vycestujeme za hranice 

svého státu, účastníme se 

pasivního cestovního ruchu. 

Je to proto, že peníze a 

prostředky vydělané u nás 

utrácíme v jiné zemi.

Jako aktivní cestovní ruch 

označujeme všechen turismus, 

který přispívá do státní 

pokladny daného státu.

HLAVNÍ OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU



Hlavní oblasti cestovního ruchu jsou na zemi rozmístěny
nerovnoměrně.

DĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU

Obecně nejnavštěvovanější oblasti leží v mírném a 
subtropickém podnebném pásu.

Nejvíce turistů přitahuje Evropa. Nejčastěji jsou navštěvovány 
státy jižní a západní Evropy. Lákají zde turisty především 
historické památky, Středozemní moře,  alpská oblast a 
evropská velkoměsta (např. Paříž, Londýn, Řím, Praha,…)

Druhou nejnavštěvovanější oblastí je americký kontinent. 
Cílem jsou zde většinou přírodní parky a mořské pobřeží.



DĚLENÍ CESTOVNÍHO RUCHU



VYBER SPRÁVNOU ODPOVĚĎ

1. Nejnavštěvovanějším světadílem je:
a) Amerika

b) Austrálie

c) Evropa

d) Asie

2. Nejnavštěvovanější města v ČR jsou:
a) Praha a Český Krumlov

b) Ostrava a Olomouc

c) Český Krumlov a Brno 

d) Morava a Karlovy Vary

3. Sochu Krista můžeš uvidět v:
a) Praze

b) Moskvě

c) Rio de Janeiru

d) Tokiu

4. Prášilské jezero můžeš navštívit:
a) na Šumavě

b) v Krušných horách

c) ve Středočeském kraji

d) v Krkonoších



PŘÍRODNÍ LÁTKY

TUKY







Existuje velká a různorodá skupina přírodních látek:

LIPIDY

- lipos (řecké slovo) = mastný

- přírodní sloučeniny



LIPIDY

TUKY

OLEJE

VOSKY

LIPIDY PODLE 

PŮVODU

DĚLENÍ LIPIDŮ



Tuky vznikají v živých organismech reakcí glycerolu  a 

mastných kyselin. Mastné kyseliny jsou karboxylové kyseliny, 

které mají šestnáct a více atomů uhlíku ve svém řetězci

VZNIK TUKŮ



Vlastnosti tuků

- nízká teplota tání

- jsou nerozpustné ve vodě, ale rozpustné v organických 

rozpouštědlech (líh, benzín)

- mají menší hustotu než voda

- snadno se rozkládají na vzduchu – tzv. žluknutí tuků, mění se na  

nepoživatelné páchnoucí látky

žluklé máslo



VÝZNAM TUKŮ PRO ČLOVĚKA

- důležitá složka potravy, zdroj energie

- chrání organismy před ztrátou teploty

- chrání vnitřní orgány 

- zásobárna energie (organismy si z nich vytváří vlastní tuk,

který ukládají jako zásobní látku)

- usnadňují vstřebávání důležitých vitamínů







DALŠÍ VYUŽITÍ TUKŮ

• ztužování tuků – z rostlinných olejů se vyrábí pevné tuky

– při ztužování reaguje vodík s olejem za vyšší teploty a tlaku  

(katalyzátor)

– ztužené tuky smíchané s mlékem a vitamíny se nazývají  

margaríny

• výroba mýdla   – tuky jsou surovinou pro výrobu mýdel, šamponů,  

sprchových gelů 

tuk   +   hydroxid sodný  mýdlo   +   glycerol

• bionafta            – řepkový olej je spolu s metanolem základní surovinou pro 

výrobu bionafty

• mazadla            – motorový olej, vazelína





1. Tuky jsou dobře rozpustné ve vodě.

a) ano

b) ne

2.Tuky chrání organismy před ztrátou tělesné teploty.

a) ano

b) ne

3. Tuky vznikají esterifikací vyšších mastných karboxylových kyselin

a) ano

b) ne

4. Tuky mají větší hustotu než voda.

a) ano

b) ne

5. Margaríny se vyrábějí ztužováním rostlinných olejů.

a) ano

b) ne

6. Tuky nejsou zásobami energie v organismu.

a) ano

b) ne

VYBER SPRÁVNOU VOLBU
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