
Milí přátelé,

zdravím Vás u příležitosti jubilejního 10. bloku studia na dálku a již tradičně velká 

pochvala pro většinu z Vás, že moje úkoly zvládáte velmi dobře v rámci učebny 

Google.

Stále doufám, že se do konce letošního školního roku setkáme ve škole. Mám pro 
Vás alespoň jednu skvělou zprávu – školní dílny jsou téměř hotové a jsou nádherné, 

máme se na co těšit. Mějte se hezky a buďte nadále zodpovědní!

Obsah 10. bloku studia na dálku:

6. ročník – Přírodopis – Hmyz

6. ročník – Zeměpis – Tundra

7. ročník – Zeměpis – Oceány

8. ročník – Zeměpis – Národní hospodářství ČR

6. ročník – Chemie – Voda

6. ročník – Zeměpis – Národní parky ČR

6. ročník – Chemie – Bílkoviny a jejich funkce

ÚVOD - 10. BLOK SAMOSTUDIA



ÚVOD - 10. BLOK SAMOSTUDIA



Hmyz je nejpočetnější skupinou živočichů, která zahrnuje více 

než milión popsaných druhů. Představuje více než polovinu 

všech známých žijících organismů.

Nejmenší dospělý druh měří 0,139 mm (chalcidka druhu 

Dicopomorpha echmepterygis) a největší 567 mm (strašilka 

druhu Phobaeticus chani )

V současnosti je na území České republiky známo zhruba 

30 000 druhů hmyzu a v celé Evropě přes 100 000 druhů. 

Studium hmyzu (latinsky Insecta, což znamená „dělený do 

sekcí“) se nazývá entomologie. Název pocházející z řeckého 

jazyka opět znamená „vyřazený do sekcí“. Název Insecta 

vznikl na základě rozdělení těla hmyzu na hlavu (vznikla ze 

šesti tělových článků), hruď (vznikla ze tří tělových článků) a 

zadeček (z jedenácti viditelných článků). 

Někteří suchozemští členovci jako stonožky, štíři a pavouci 

jsou někdy zaměňováni za hmyz, protože jejich tělo se zdá být 

podobné hmyzímu. Při bližším pohledu se však zjistí, že se od 

hmyzu velmi liší, například tím, že nemají šest nohou.

HMYZ - OPAKOVÁNÍ

PŘÍRODOPIS - 6. ročník – uč. str. 76 - 79



Velké složené oči tvoří velký počet 

jednotlivých šestiúhelníkových oček. Slouží 

především k registraci pohybu.

Mezi složenýma očima se často vyskytuje 

několik malých jednoduchých oček, která 

slouží k zachycení změn světla.

Tykadla představují orgány čichu a 

hmatu, zaznamenávají především 

různé vonné látky.

Mají různý tvar a někdy i velmi 

složitou stavbu.

složené oči 

vážky

složené oko pod 

mikroskopem

OČI TYKADLA

HMYZ - OPAKOVÁNÍ





HMYZ – NOVÁ LÁTKA

Trávicí soustava začíná ústním 

ústrojím, pokračuje žaludkem, střevem 

a končí řitním otvorem.

Vylučovací orgány jsou zakončeny 

slepě.

Dýchací soustavu tvoří vzdušnice.

Cévní soustava je otevřená, tvoří ji 

trubicové srdce.

Nervová soustava je žebříčkového 

typu.

Hmyz je odděleného pohlaví, pohlavní 

orgány jsou umístěné v zadečku.

VNITŘNÍ STAVBA TĚLA
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HMYZ – NOVÁ LÁTKA

VNITŘNÍ STAVBA TĚLA



Vývin hmyzu od vajíčka až po dospělce probíhá v několika stádiích a nazývá se proměna.

Podle ní můžeme hmyz rozdělit na dvě skupiny.

VÝVIN JEDINCE

HMYZ S PROMĚNOU NEDOKONALOU

Z vajíček se rodí larva, která se podobá dospělci (jen není 

plně vyvinutá a někdy žije v jiném prostředí). Po několika 

svlékáních se promění 

v dospělce.

Patří sem např. jepice, vážky, švábi, kudlanky, škvoři, 

strašilky, vši, rovnokřídlí, ploštice…

VAJÍČKO → LARVA → DOSPĚLEC

obr. 20

HMYZ – NOVÁ LÁTKA



HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU

Z vajíčka se líhne larva, která se dospělci nepodobá. 

Několikrát se svléká, a pak přechází v klidové stádium 

kukly (různě dlouhé). Z kukly se líhne dospělec.

Patří sem např. motýli, dvoukřídlí, blanokřídlí, brouci, ..

VAJÍČKO → LARVA → KUKLA →

DOSPĚLEC

VÝVIN JEDINCE

HMYZ – NOVÁ LÁTKA



1. Životní stadium hmyzu s proměnou nedokonalou je:

a) vajíčko - larva - dospělec

b) vajíčko - kukla - dospělec

c) vajíčko - dospělec

2. Hmyz:

a) nemá tykadla

b) má různá tykadla

c) má stejná tykadla

3. Nervová soustava hmyzu je:

a) provazovitého typu

b) žebříčkovitého typu

c) rozptýlená

4. Strašilky:

a) patří mezi hmyz s proměnou dokonalou

b) nepatří mezi hmyz

c) patří mezi hmyz s proměnou nedokonalou



TUNDRA
jsou oblasti za polárním kruhem

Při pobřeží Severního ledového oceánu nalézáme holé oblasti s troškou vegetace 

(zakrslé břízky, mechy, lišejníky) a zvířaty přizpůsobenými na život ve velké zimě.

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 52 - 53



TUNDRA

léto zima

léto chladné

zima mrazivá  



TUNDRA

 na jižním okraji polárního pásu

 kolem Severního ledového oceánu

 krátké chladné léto, dlouhá mrazivá zima

 typickým porostem jsou mechy a lišejníky

 lidé zde nic nepěstují, chov sobů



FAUNA

FLÓRA



1. V tundře je rozšířen chov:

a) ovcí

b) losů

c) sobů

2. Permafrost je:

a) název pro dlouhodobě zmrzlou půdu

b) název pro druh lovu zvěře v tundře

c) období oteplení v tundře

3. Pižmoň je:

a) druh mechu 

b) hlodavec žijící v tundře

c) přežvýkavý sudokopytník žijící v tundře

4. Laponsko je oblast tundry nacházející se:

a) v Kanadě

b) v Grónsku

c) ve Finsku



ZEMĚPIS – 7. ročník – uč. str. 72 - 77

JIŽNÍ OCEÁN, INDICKÝ OCEÁN, TICHÝ OCEÁN
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JIŽNÍ OCEÁN, INDICKÝ OCEÁN, TICHÝ OCEÁN



JIŽNÍ OCEÁN, INDICKÝ OCEÁN, TICHÝ OCEÁN



JIŽNÍ OCEÁN, INDICKÝ OCEÁN, TICHÝ OCEÁN



1. Nejhlubší místo na planetě Zemi se nachází v oceánu:

a) Tichém

b) Indickém

c) Jižním

2. Největší oceán je: 

a) Tichý

b) Indický

c) Jižní

3. Antarktidu obklopuje oceán:

a) Tichý

b) Indický

c) Jižní

4. Řasy a baktérie, které žijí v oceánech, produkují na Zemi: 

a) polovinu zemského kyslíku 

b) tři čtvrtiny zemského kyslíku

c) třetinu zemského kyslíku

5. Monzuny jsou větry vanoucí: 

a) v severní části Indického oceánu 

b) v severní části Tichého oceánu

c) v Jižním oceánu



STRUKTURA NÁRODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ

Primární sektor

Zemědělství

lesnictví, rybolov

Sekundární sektor

Průmysl

stavebnictví

Terciární sektor

Služby

výrobní a nevýrobní

Kvartérní sektor

Věda, výzkum,

IT technologie

Hospodářské

sektory

ČESKÁ REPUBLIKA

ZEMĚPIS – 8. ročník – uč. str. 74 - 77



VÝVOJOVÉ ETAPY HOSPODÁŘSTVÍ ČR

• Od 20. st. do začátku 2. sv. války

• ČR nejprůmyslovější část Rakouska –Uherska, srovnatelná s vyspělými 

zeměmi světa

• 1948-1989

• výrazné zaostávání hospodářství za ostatními vyspělými státy světa

• Po roce 1989

• přeměna na tržní hospodářství

• Současnost

• ČR hospodářsky vyspělá země, boj s hospodářskou krizí



Vývoj hospodářství ČR 1948-1989

Ústředně řízené plánování

 způsobilo výrazné zaostávání naší země za 

ostatními vyspělými státy světa

Zásahy do hospodářství

 znárodnění průmyslu

 násilná kolektivizace zemědělství

 likvidace soukromého sektoru podnikání

 zrušení konkurence

 vše vlastnil stát, určoval co, kde a kolik vyrábět



Vývoj hospodářství ČR 1948-1989

Přechod 

k zemědělské 

velkovýrobě

Rozvoj těžkého 

průmyslu

Snížena úloha 

a funkce všech 

služeb

Opoždění výstavby 

dálnic, obchvatů

Živočišná výroba 

převládá nad 

rostlinnou

Zvýšená těžba 

a dovoz surovin

Řídká obchodní 

síť

Opoždění 

modernizace 

dopravního parku

Pokles výměry 

zemědělské půdy

Zvýšená 

spotřeba energie

Nízká úroveň 

vybavení, 

sortimentu

Zvýšené používání 

umělých hnojiv

Zhoršení životního 

prostředí



Vývoj hospodářství po roce 1989

▪ Návrat tržního hospodářství

▪ Transformace, etapa přeměn s řadou problémů

▪ Navrácení majetku

▪ Zvyšování kvality výrobků, modernizace, vznik 

konkurence

▪ Privatizace – převod státního majetku do 

soukromého vlastnictví



Modernizace hospodářství po roce 1989

Železniční 

doprava

Silniční

doprava

Služby

Obchod



Vstup Česka do EU 2004

Státy Evropské unie

Barevné odlišení označuje rok vstupu do EU.

V roce 2013 do EU přijato Chorvatsko. (není vyznačeno).

EU má v roce 2013 28 členských států.



Hospodářství ČR - současnost

ČR – hospodářsky vyspělá země

▪ Zvýšení výkonnosti celého hospodářství

▪ Snížení surovinové a energetické náročnosti

▪ Modernizace a zlepšení  organizace výroby

▪ Zlepšování stavu životního prostředí

Cíl:



1. Národní hospodářství ČR se skládá ze:

a) 3 sektorů

b) 5 sektorů

c) 4 sektorů

2. Násilná kolektivizace v zemědělství probíhala: 

a) v letech 1948 - 1989

b) po roce 1989

c) před druhou světovou válkou

3. V letech 1948 – 1989 se nejvíce rozvíjel:

a) těžký průmysl

b) spotřební průmysl

c) elektrotechnický průmysl

4. Privatizace hospodářství probíhala v ČR: 

a) v roce 1948 

b) v roce 1975

c) po roce 1989

5. ČR byla přijata do EU v: 

a) r. 1989 

b) r. 2000

c) r. 2004



VODA     H2O

Chemie – 8. ročník – uč. str. 112 - 115

















1. Z kolika atomů se voda skládá?

a) 1 atom H a 3 atomy O

b) 2 atomy H a 1 atom O

c) 2 atomy H a 2 atomy O

2. Jaké stádium vody je nejčistější?

a) odpadní

b) pitná

c) užitková

3. Jaké stádium vody je nejméně bohaté na rozpuštěné látky?

a) destilovaná

b) měkká

c) slaná

4. Jakým způsobem se voda čistí od pevných látek?

a) chromatografií

b) destilací

c) filtrací

5. Jaký je správný postup čištění vody?

a) hrubé čištění, usazování, biologické čištění, jemné čištění, dezinfekce

b) usazování, biologické čištění, hrubé čištění, jemné čištění, dezinekce

c) biologické čištění, dezinfekce, hrubé čištění, usazování, jemné čištění

6. Voda je skupenství při 20°C:

a) kapalná

b) plynná

c) pevná



ZEMĚPIS – 9. ročník

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR
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CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



1. Nejstarší národní park je:
a) NP Šumava
b) KRNAP
c) NP Podyjí

2. V ČR:
a) je 5 národních parků
b) jsou 3 národní parky
c) jsou 4 národní parky

3. Pravčická brána se nachází v NP:
a) Podyjí
b) Šumava
c) České Švýcarsko

4. NP Šumava je v současné době nejvíce ohrožen:
a) množstvím turistů
b) kůrovcem
c) přemnožením tetřeva hlušce



• stavební – keratin – vlasy, nehty

– kolagen – kosti, šlachy, chrupavky, kůže 

• transportní – hemoglobin – v krvi, přenáší kyslík 

k buňkám v těle

BÍLKOVINY

- jejich funkce v těle

ZEMĚPIS – 9. ročník – uč. str. 30 - 31



• zajišťující pohyb

– myosin, aktin (svaly)

tubulin (spermie)

• ochranná - imunoglobulin – fungují jako protilátky, 

organismus se jimi brání  

proti cizorodým látkám

• řídící a regulační

– hormony - inzulín (cukrovka) 

- růstový hormon



• urychlující chemické reakce
– enzymy - umožňují průběh chemických reakcí

v živých buňkách

• amyláza v ústech - štěpení škrobu
• pepsin v žaludku - štěpení bílkovin

• zdroj energie - až ve stavu nouze (dlouhodobé 

hladovění) organismus vyčerpá 

veškeré zásoby sacharidů a lipidů 

a začne využívat jako zdroj energie 

bílkoviny z vlastní svalové hmoty



1. Hemoglobin má v krvi funkci:

a) ochrannou

b) přenáší vodík

c) přenáší kyslík

2. Mezi bílkoviny mající stavební funkci nepatří:

a) kolagen

b) pepsin

c) keratin

3. Bílkoviny jsou složeny:

a) z nitrokyselin

b) z aminokyselin

c) z vyšších mastných kyselin

4. Řídící a regulační funkci má hormon:

a) tubulin

b) inzulín

c) keratin


