
ÚVOD – STUDIJNÍ BLOK č. 8 

Milí mladí přátelé,  
je potěšitelné, že se situace v našem státě pomalu, ale jistě rozvolňuje, zanedlouho dokonce 
přivítáme zase ve škole naše milé „deváťáky“. Já už se na ně rozhodně těším.  

Je zde můj 8. studijní dálkový blok. V této prezentaci upozorňuji na fotografickou soutěž paní 
asistentky Přerostové „Rozkvetlý květen“. Stejně jako pro účastníky soutěže „100 let vlajky ČR“ 
budou odměny i  v této soutěži. Tak se snažte!  

Jsem velmi rád, že další z vás se naučili používat Google učebny. K dispozici je ale i možnost 
dodávat splněné úkoly i na můj výukový e-mail:  
 

                                          sjucitel2020@seznam.cz  

 

Bohužel jsou ale stále někteří žáci, kteří nezasílají úkoly vůbec.  

Obsah 8. bloku studia na dálku: 
 

Přírodopis 6. ročník – Vzdušnicovci 
Zeměpis 6. ročník – Práce s mapou – Orlické hory 

Zeměpis 7. ročník – Práce s mapou – Lužické hory 

Zeměpis 8. ročník – Práce s mapou – Krušné hory 

Chemie 8. ročnik – Sulfidy 

Zeměpis 9. ročník – Práce s mapou – Žďárské vrchy 

Chemie 9. ročnik – Bílkoviny 





VZDUŠNICOVCI

• Největší skupina členovců

• Dýchání – vzdušnice = trubičky

» Ústí na povrch těla

» Vedou kyslík přímo k buňkám

3 skupiny

• Stonožky

• Mnohonožky

• Hmyz



Rozdíly mezi stonožkami a mnohonožkami

MNOHONOŽKY STONOŽKY

Průřez tělem

Pevnost těla zpevněné měkké

Počet párů 

nohou na 1 

článku

2 páry 1 pár

potrava býložravci dravci

zástupci m. zemní, m. čpavá, 

svinule, hrbule, …

stonožka škvorová



• tělo se skládá z mnoha článků

• na každém článku 2 páry nohou

• nohy slabé – pomalý pohyb

BÝLOŽRAVCI

• žijí – pod kameny, tlejícím listím, kůrou

MNOHONOŽKY



Hrbule

Tropická mnohonožka

výskyt: Afrika 

velikost: 30 cm



• měkké zploštělé tělo

• z tělního článku pouze 1 pár končetin – směřují do stran

• na prvním článku – kusadlové nožky – do kterých ústí jedové 

žlázy – usmrcují kořist

DRAVCI

• poslední pár končetin – vlečné nohy

• počet končetin = různý

• žijí pod kamením, listím, kůrou

STONOŽKY

Stonožka škvorová
– nejběžnější stonožka

– dravá 

– mohutná kusadla 

– hrozí bolestivé kousnutí



Prvohorní prastonožka Arthropleura z karbonu
- dosahovala velikosti 5 m



Úkoly opakování – vzdušnicovci

1. Stonožka je:

a) dravec

b) býložravec

2. Mezi vzdušnicovce kromě stonožek a mnohonožek patří také hmyz:

a) ano

b) ne

3. Mnohonožka má na každém tělním článku:

a) 2 páry nohou

b) 1 pár nohou

4. Vzdušnice slouží vzdušnicovcům k:

a) létání

b) dýchání

5. Tropické mnohonožky dosahují délky:

a) 5 m

b) 30 cm



Zeměpis 6. ročník – práce s mapou – Orlické hory

Určitě někdy navštívíš Orlické hory. Podívej se tam prostřednictvím turistické mapy a zodpověz otázky 

(pouze jedna odpověď je správná).

1. Srázný je:

a) vesnice

b) kopec

c) potok

d) lyžařský vlek

2. Říčka Zdobnice teče:

a) z jihu na sever

b) ze západu na východ

c) z východu na západ

d) ze severu na jih

3. Na Podolském kopci je mapová značka, která nám říká, že je z tohoto vršku daleký 

výhled. Je z Podolského vrchu vidět kopec Srázný?

a) není, protože je moc daleko

b) je, ale pouze pokud je dobrá viditelnost

c) není, protože v cestě stojí kopec Pláň

d) je, protože není vzdálen ani 5 kilometrů

4. V jaké nadmořské výšce je přibližně rozcestí Kamenec?

a) 700 m. n. m.

b) 750 m. n. m.

c) 800 m. n. m

d) 850 m. n. m



Zeměpis 6. ročník – práce s mapou – Orlické hory



Zeměpis 7. ročník – práce s mapou – Lužické hory

Na severu ČR při hranicích s Německem je krásné pohoří Lužické hory. Než se tam 

pojedeš podívat, zodpověz otázky, na které najdeš odpovědi v mapě.

1. Číslo 3013 na mapě je:

a) číslo železniční tratě

b) číslo turistické značky

c) číslo cyklotrasy

d) nadmořská výška kopce Malý Stožec

2. Červená turistická značka ve výřezu mapy vede:

a) údolím

b) úbočím kopce

c) po hřebeni

d) po hlavní silnici

3. Co můžeme říci o třech rybnících ve východní části mapového výřezu?

a) všechny je napájí vodou ten stejný potok

b) kolem všech tří vede červená turistická značka

c) voda ze všech tří se steče v jednom potoce

d) u každého z nich je bunkr

4. Kterým směrem stéká voda, která při bouřce naprší u jeskyně Komora?

a) směrem na sever

b) směrem na jihozápad

c) směrem na východ

d) nelze z mapy vyvodit



Zeměpis 7. ročník – práce s mapou – Lužické hory



Zeměpis 8. ročník – práce s mapou – Krušné hory

Vydej se na výlet zatím jenom na mapě do okolí městečka Nejdek v Krušných horách a 

zodpověz otázky:

1. Výřez mapy zachycuje:

a) nížinnou lesnatou krajinu

b) nížinnou nezalesněnou krajinu

c) horskou nezalesněnou krajinu

d) horskou lesnatou krajinu

2. Která z následujících železničních zastávek leží v nejvyšší nadmořské výšce?

a) Nejdek – Oldřichov

b) Nejdek – Sejfy

c) Nejdek – Tisová

d) všechny leží ve stejné nadmořské výšce

3. Co můžeme dle mapy říci o železniční zastávce Nejdek – Oldřichov?

a) nachází se přímo uprostřed vesnice Oldřichov.

b) nachází se na louce u okraje lese

c) hned u zastávky je rozcestí turistických značených tras

d) železniční trať se tu rozdvojuje

4. Pokud pojede cyklista po sejfské cestě od rozcestí Nejdek – Sejfy, zast. k rozcestí 

Tisová, bude:

a) hodně šlapat, protože je to do kopce

b) málo šlapat, protože je celá cesta z kopce

c) šlapat tak akorát, celá cesta je totiž zhruba po rovině

d) první polovinu hodně šlapat, neboť je to do kopce, druhou polovinu se celou poveze z kopce



Zeměpis 8. ročník – práce s mapou – Krušné hory



SULFIDY 

• Sulfidy jsou dvouprvkové sloučeniny síry a jiného prvku, 

nejčastěji kovu nebo polokovu 

• Oxidační číslo síry v sulfidy je –II  (určitá podobnost s oxidy – 

oxidační číslo kyslíku je také –II ) 

 

• Pro tvorbu názvů proto platí stejná pravidla jako pro oxidy 

• Podstatné jméno – sulfid 

• Přídavné jméno – odvozeno od základu prvku vázaného k 

síře + koncovka podle oxidačního čísla 

Příklad 

•  sulfid zinečnatý:  ZnIIS-II 

•  sulfid železitý:      Fe2
-III

 S3
-II 



VÝZNAMNÉ SULFIDY 
• Sulfid zinečnatý 

• Sulfid olovnatý 

• Disulfid železnatý 

Výskyt: 
minerál sfalerit 

 

Využití: 
• ruda pro výrobu zinku 

• používá se pro výrobu luminoforů (látky pohlcující záření a  
  následně světlo postupně opět vyzařují – obrazovky, zářivky,    
  výbojky)  

• výroba mosazi 

Sulfid zinečnatý -  ZnS 



Sulfid olovnatý -  PbS 

Výskyt 
minerál galenit 

 

Využití: 
• ruda pro výrobu olova 

• výroba akumulátorů (autobaterie) 
• výroba nábojů do střelných zbraní (brokovnic) 

Výskyt: 

- minerál pyrit 

Využití: 
• ruda pro výrobu železa 

• v některých nalezištích se vyskytuje spolu s uhlím („kočičí zlato“) 

Sulfid železnatý - FeS 



Úkoly opakování – halogenidy, oxidy a sulfidy 

1. V oxidech mají atomy kyslíku oxidační číslo +I : 
a) ano 

b) ne 
2. Sfalerit slouží k výrobě železa:  
a) ano 

b) ne 

3. Sulfid olovnatý se v přírodě vyskytuje jako minerál galenit:  
a) ano 

b) ne 

4. Oxidem dusnatým se plní hasicí přístroje:  
a) ano 

b) ne 
5. Oxid uhličitý je prudce jedovatý plyn:  
a) ano 

b) ne 

6. Chlorid sodný známe v kuchyni jako běžný cukr:  
a) ano 
b) ne 

 



Zeměpis 9. ročník – práce s mapou – Žďárské vrchy 

Byli jsme na výletě. Bydleli jsme v osadě Cikháj a v plánu byl výlet po modré turistické 
značce k prameni Svratky, potom po zelené a zpět po červené značce na západ k 
rozcestí U Snítku a nakonec malý kousek po silnici zpět do Cikháje.  
 

1. Jak se jmenovalo rozcestí, kde jsme z modré turistické značky uhýbali na zelenou?  

a) Pod Fryšavským kopcem 

b) Žákova hora - rozc. 

c) Stříbrná studánka 

2. Kdy jsme při tomto výletě naposledy viděli Svratku? 

a) u jejího pramene 

b) kousek za Prostředním kopcem 

c) kousek od rozcestí U Snítku 

 

3. Cesta ze Žákovy hory k rozcestí U Snítku vedla: 
a) dlouho z kopce, jen na konci kousek do kopce 

b) půlku cesty z kopce a půlku cesty do kopce 

c) celou dobu téměř po rovině 

4. Kolik kilometrů celkem měřil výlet? Měřítko mapy je vlevo dole.  
a) asi 1 kilometr 

b) asi 4 kilometry 

c) asi 8 km 



Zeměpis 9. ročník – práce s mapou – Žďárské vrchy 



BÍLKOVINY 



BÍLKOVINY = PROTEINY  
 

• nejdůležitější přírodní látky 

• jsou obsaženy ve svalech, kůži, vlasech,srsti a krvi živočichů (19 %     

   hmotnosti člověka) 

• makromolekuly bílkovin zaujímají v prostoru různé složité tvary 

• změny struktury bílkovin jsou podstatou života 

• bílkoviny jsou nepostradatelnou složkou potravy člověka 

                                 VYTVÁŘENÍ BÍLKOVIN  

•  rostliny - bílkoviny si vytvářejí z minerálních látek 

•  živočichové a člověk - musí přijímat bílkoviny  jako složku své potravy,        

   z nich si pak při trávení skládají vlastní bílkoviny 



ZDROJE BÍLKOVIN V POTRAVINÁCH 
 

• živočišné bílkoviny: maso, mléko, vejce,… 

ZDROJE BÍLKOVIN V POTRAVINÁCH 

• rostlinné bílkoviny:  luštěniny, obilniny, cereálie,… 
 



STAVBA BÍLKOVIN 
•  bílkoviny jsou makromolekuly složené z několika tisíc aminokyselin - jejich    

   počet, druh a pořadí určuje vlastnosti bílkovin 

•  veškeré bílkoviny v lidském těle jsou složeny z 20 různých aminokyselin 
 

  aminokyseliny = karboxylové kyseliny obsahující skupinu NH2 
                                      

DENATURACE BÍLKOVIN 
• účinkem vyšší teploty, kyselin, zásad a solí  dochází ke srážení bílkovin –  

  poruší se prostorové uspořádání jejich makromolekul, bílkovina ztrácí své   
  funkce a dochází k usmrcení organismu  
 

• bílkoviny jsou citlivé na změnu teploty, při teplotě 60°C už dochází k  
  denaturaci všech bílkovin 
                                      



Úkoly – bílkoviny 

1.Výraz proteiny označuje 
a) bílkoviny 

b) tuky 

c) vitamíny 
 

2. Bílkoviny jsou složeny 
a) z nitrokyselin 

b) z aminokyselin  

c) z vyšších mastných kyselin 
 

3. Rostlinné bílkoviny neobsahuje 
a) čočka 

b) vejce 

c) fazole  
 

4. Denaturace bílkoviny znamená 
a) její znehodnocení 

b) zvýšení její trvanlivosti 
c) úprava jejich vlastností 

 


