
ÚVOD – STUDIJNÍ BLOK č. 9

Milí mladí přátelé, 

jistě jste si všimli, že se zpřísněná pravidla života v naší vlasti opět uvolňují, ale přesto situaci 
nepodceňujte, nadále velmi pečlivě dodržujte hygienická opatření v boji proti koronaviru a 
hlavně stále noste roušky.

Obsah 9. bloku studia na dálku:

Přírodopis 6. ročník – Hmyz

Zeměpis 6. ročník – Polární oblasti

Zeměpis 7. ročník – Antarktida

Zeměpis 8. ročník – Vodní nádrže

Chemie 8. ročnik – Závěrečné opakování halogenidů, oxidů a sulfidů

Zeměpis 9. ročník – Služby

Chemie 9. ročnik – Závěrečné opakování přírodních látek



STAVBA TĚLA HMYZU  - Saranče modrokřídlá

složené oko

HLAVA

3 páry  končetin
ZADEČEK

tykadla

HRUĎ

2 páry křídel

HMYZ – uč. přír. s. 76 -77



ČÁSTI TĚLA - Saranče modrokřídlé

1. hlava - smyslové orgány 

- složené oči

- tykadla (čich, hmat)

- ústní ústrojí kousací

2. hruď – nese 2 páry křídel a 3 páry článkovaných  končetin

3. zadeček 

STAVBA TĚLA HMYZU

Hmyz patří mezi bezobratlé živočichy. Povrch těla je vyztužen 

chitinem, který tvoří vnější kostru – upínají se na ni svaly, které 

umožňují hmyzu pohyb.

Dýchání – vzdušnice, které se nachází v každém článku hrudi 

a zadečku – přivádí kyslík přímo k jednotlivým vnitřním 

orgánům.



Přizpůsobilo se přijímané potravě a vytvořilo se 5 základních   

typů:

1) kousací (brouci, sarančata, kobylky)

2) lízací - moucha

3) sací – sosák (motýli) 

4) bodavě sací (komár)

PŘIZPŮSOBENÍ HMYZU - ÚSTNÍ ÚSTROJÍ



Úkoly opakování – Hmyz

1. Hmyz má:

a) 3 páry končetin

b) 2 páry končetin

c) 4 páry končetin

2. Bodavě sací ústrojí má:

a) včela

b) komár

c) moucha

3. Sací ústrojí má:

a) vosa

b) moucha

b) motýl

4. Oko hmyzu je (odpověď najdeš v učebnici na str. 77):

a) jednoduché

b) zvětšovací

b) složené



POLÁRNÍ OBLASTI - Mrazové pustiny - uč. zem. str. 50 - 51

Polární pás
• sluneční paprsky dopadají velmi šikmo 
• střídání půlročního období: polární den/polární noc 
• průměrná teplota -25°C za rok, 
• v zimě -30° až -40°(max. -70°C), léto 0°C 
• ledový vítr 100-300 km/s 
• otevřená, trvale zaledněná krajina 
• vrstva ledovce 3-4 km 

Polární záře



HLAVNÍ OBLASTI

SEVER - severní polokoule : 

ARKTIDA

• není to kontinent, ale jen prostor v Severním ledovém oceánu 

kolem severního pólu, plující kry 

• vnitrozemí Grónska

• severní ostrovy Kanady 

• Baffinův ostrov 

• Špicberky

• Novosibiřské ostrovy

• Země Františka Josefa 

• Nová země



HLAVNÍ OBLASTI

JIH - jižní polokoule : 

ANTARKTIDA

• není to kontinent, ale jen prostor v Severním ledovém oceánu 

kolem severního pólu, plující kry 

• vnitrozemí Grónska

• severní ostrovy Kanady 

• Baffinův ostrov 

• Špicberky

• Novosibiřské ostrovy

• Země Františka Josefa 

• Nová země



SEVER:
lední medvěd, mrož, tuleň, kosatka dravá, velryba grónská, 

racek, alka, polární liška

JIH: 
tučňák, tuleň, albatros, plejtvák obrovský (34 m)

ZVÍŘATA

ROSTLINY

mechy, lišejníky



Polární oblasti - úkol

1. Severní pól má zeměpisné souřadnice:

a) 90°severní zeměpisné šířky

b) 0° severní zeměpisné šířky

2. Arktida:

a) je kontinent na severní polokouli

b) je zaledněné území včetně oceánu na severní polokouli

3. Tučňák se s ledním medvědem ve volné přírodě:

a) může potkat

b) nemůže potkat

4. Antarktidu omývá:

a) Severní ledový oceán

b) Jižní oceán

5. V polárních oblastech:

a) není žádná vegetace

b) jsou mechy a lišejníky



ANTARKTIDA – uč. zem. str. 70-71

• nejjižnější kontinent

• kontinent chladu a sucha

• rozlohou 14,1 mil km2 je větší než Austrálie i Evropa

• kontinent bez obyvatel

• vysoký kontinent – většina ledovcového území výše než 1000 m n. m.  

• nejvyšší horou je Vinson Massif (4897 m)

• přes 96 % rozlohy pokrývá pevninský ledovec – tloušťka ledu je od několik     

metrů až po kilometry

• ledovec v sobě zadržuje 80% zásob sladké vody na Zemi

• při okraji kontinentu nalezneme tzv. šelfové ledovce, ze kterých se odlamují   

kry (telení). Kry se mohou dostat do volného oceánu, kde postupně tají

• v zimním období je okolní moře pokryto mořským tabulovým ledovcem



Antarktida – přírodní podmínky

• podnebí Antarktidy je velmi drsné – díky zeměpisné poloze, vysoké nadm.  

výšce a velké rozloze jsou průměrné teploty pod bodem mrazu (-25°C). 

• nejnižší naměřenou teplota byla -89°C na ruské stanici Vostok.

• pobřeží je často bičováno silnými větry (100, ale i až 300 km/h)

• rostlinstvo Antarktidy je velmi chudé (převážně mechy a lišejníky). 

• ze zvířat zde nalezneme tučňáky, ptáky (albatrosi, chaluhy)

• lidé zde žijí pouze ve výzkumných stanicích, ČR zde má stanici na ostrově  
Jamese Rose od r. 2005.

• území Antarktidy je chráněno mezinárodní úmluvou – Antarktida je tedy 
nejekologičtější kontinent.

• v posledních letech ale dochází k rozvoji turistiky na Antarktidu.
• na Antarktidě můžeme také pozorovat dopady globálního oteplování.



• Roald Amundsen – 14.12.1911 dosáhl jako první jižního pólu

• Robert Falcon Scott – jako druhý 17.1. 1912 dosáhl jižního pólu 
Zahynul i s celou výpravou na cestě zpět

• James Cook – 17.1. 1773 – vplouvá za jižní polární kruh

• Fabian von Bellingshausen – 27.1. 1820 vidí jako první Antarktidu

HISTORIE DOBÝVÁNÍ ANTARKTIDY

ROALD AMUNDSEN
norský polární badatel

ANTARKTIDA
satelitní snímek



Antarktida - úkol 

1. Antarktida je kontinent ležící na: 
a) severní polokouli 

b) jižní polokouli 
 

2. Antarktida je: 

a) je větší než Evropa 

b) je menší než Evropa 

 

3. ČR v Antarktidě: 
a) má polární stanici 
b) nemá polární stanici 

 

4. Ledovec v Antarktidě zadržuje: 
a) 60% slané vody 

b) 80% sladké vody 
 

5. Na jižním pólu jako první stanul: 
a) Roald Amundsen 

b) James Cook 



VODNÍ NÁDRŽE ČESKÉ 
REPUBLIKY uč. zem. str. 71 



Naše území patří do úmoří Severního, Černého a Baltského moře  



Jezera jsou přirozeně vzniklé vodní nádrže  
• většinou jsou pozůstatkem činnosti ledovců 
• nacházejí se v horských oblastech, zejména na Šumavě  
• jezera jsou i v podzemí Moravského kras 

Čertovo jezero Černé jezero 



Rybníky jsou uměle vytvořené vodní nádrže  
• jsou určené obvykle k chovu ryb 
• mnohé slouží k rekreaci 
• nejznámější jsou jihočeské rybníky 

Rožmberk 

Bezdrev 

Svět 



Přehradní nádrže jsou uměle vytvořené vodní 
nádrže člověkem v údolí řek  
• Vznikly vybudováním hráze, která přehradila vodní tok  
• Pomáhají regulovat množství vody v řece a zabraňují tak  
  záplavám  
• Voda v přehradách někdy slouží jako zásobárna pitné vody  
• Využívá se k rekreaci, rybolovu, vodním sportům  
• V podzemí přehradních hrází jsou obvykle vybudovány vodní  
  elektrárny, které vyrábějí levný  elektrický proud 
  
Přehrady v Čechách: 
na Vltavě: Lipno, Orlík, Slapy 
na Želivce: nádrž Želivka (zásobárna pitné vody pro Prahu) 
na Ohři: nádrž Nechranice 
na Jihlavě: Dalešice 
na Dyji: Vranov 
na soutoku řek Dyje, Svratky, Jihlavy: Nové Mlýny 



 
 
 

NA ŘECE VLTAVĚ: TZV. VLTAVSKÁ KASKÁDA 
 
Lipno - je největší přehrada v ČR 
         - její součástí je vodní elektrárna 
         - je často využívána k rekreaci a vodním sportům 
 
Orlík -  podle množství zadržované vody je to nejobjemnější   
           přehrada ČR 
        -  její součástí je vodní elektrárna 
        -  leží na soutoku Vltavy a Otavy 
 
Slapy - její součástí je vodní elektrárna    
        - je hojně využívána k rekreaci 
   



DALŠÍ VÝZNAMNÉ PŘEHRADY 
 

Želivka  - je vybudována na řece Želivce 

              - slouží jako zásobárna pitné vody pro Prahu 

 

Dalešice - leží na řece Jihlavě 

               - největší přehrada na Moravě 

               - její součástí je vodní elektrárna 

               - je zásobárnou vody pro jadernou elektrárnu  

                 Dukovany 

 

Dlouhé Stráně - její součástí je vodní elektrárna, která  
                          je umístěna v podzemí 
                        - byla vybudována v Jeseníkách v    

                          nadm. výšce 1 350 m.n.m. 
                        - přečerpává vodu z Divoké Desné 



1. Lipno 

2. Nechranice 

3. Rozkoš 

4. Švihov 

5. Nové Mlýny 

6. Vranov 

7. Orlík 
  

1 

2 

3 

6 

7 

5 

4 

Poloha některých našich přehrad 



Vodní nádrže - úkol 

1. Přehrada Lipno se rozprostírá na Šumavě: 
a) ano 

b) ne 

 

2. Rožmberk je umělá přehradní nádrž: 
a) ano 

b) ne 

 

3. Šumavská jezera jsou: 
a) tektonického původu 
b) ledovcového původu 

 

4. Přehrada Švihov je na řece: 
a) Úslavě 

b) Sázavě 
 

5. Vodu pro jadernou elektrárnu Dukovany zajišťuje přehrada: 
a) Dlouhé Stráně 

b) Dalešice 



Opakování 

halogenidy, oxidy a sulfidy 

Zopakuj si témata o halogenidech, oxidech a sulfidech v 

předcházejících blocích samostudia a zodpověz následující otázky 

SULFIDY 

OXIDY 

HALOGENIDY 



1. Ve stavebnictví se používá: 
a) oxid uhličitý 

b) oxid vápenatý 

c) sulfid vápenatý 

2. Olovo se získává z:  
a) galenitu 
b) sfaleritu 

c) pyritu „kočičího zlata“ 
3. Kyselé deště nejvíce způsobuje:  
a) oxid siřičitý 
b) oxid fosforečný 

c) oxid uhličitý 

4. Na globálním oteplování planety se značně podílí zvýšená produkce:  
a) oxidu siřičitého 
b) oxidu železitého 

c) oxidu uhličitého 

5. Sloučenina SO3 je:  
a) sulfid kyslíku 
b) oxid sírový 

c) oxid siřičitý 

6. Sůl kamenná má vzorec:  
a) NaCl2 

b) NaCl 

c) Na2Cl 

6. Sloučenina Fe2O3 má vzorec:  
a) NaCl2 

b) NaCl 

c) Na2Cl 





Úkoly - Služby 

1. Napiš 3 služby, které jsou poskytovány v obci Pačejov: 

a)  

b) 

c) 
 

2. Napiš příklad 2 služeb, které nejsou poskytovány v Pačejově, 
ale Horažďovice je poskytují 
 

a)  

b) 
 



Opakování 

Přírodní látky 

Zopakuj si témata o sacharidech, lipidech a bílkovinách v 
předcházejících blocích samostudia a zodpověz následující otázky 

LIPIDY 

SACHARIDY 

BÍLKOVINY 



1. Mezi polysacharidy nepatří:: 
a) škrob 

b) glykogen 

c) maltóza 

2. Mezi disacharidy nepatří::  
a) glukóza 

b) sacharóza 

c) laktóza 

3. Ze dřeva se získává: 
a) glukóza 

b) škrob 

c) celulóza 

4. Vzorec glukózy je:  
a) C6H6O6  

b) C6H12O5  

c) C6H12O6  
 

5. Rostlinné bílkoviny neobsahují: 
a) fazole  

b) vejce  

c) sója  

6. Nenasycené tuky obsahují:  
a) hodně cholesterolu 

b) žádný cholesterol 
c) málo cholesterolu 


