
Milí přátelé,

zdravím Vás u mého dalšího studijního 11. bloku.

Mějte se hezky.

Obsah 11. bloku studia na dálku:

6. ročník – Přírodopis - Hmyz s proměnou nedokonalou

6. ročník – Zeměpis - Tajga, stepi

7. ročník – Zeměpis - Austrálie - přírodní podmínky

8. ročník – Zeměpis - Chráněná území ČR

8. ročník – Chemie - Amoniak

9. ročník – Zeměpis -Region Horažďovicko

9. ročník – Chemie – Přírodní látky - opakování

ÚVOD - 11. BLOK SAMOSTUDIA



ÚVOD - 11. BLOK SAMOSTUDIA



Z vajíček se rodí larva, která se podobá dospělci 

(není jen plně vyvinutá a někdy žije v jiném 

prostředí). Po několika svlékáních se promění v 

dospělce.

VAJÍČKO → LARVA → DOSPĚLEC

obr. 

1

Hmyz s proměnou nedokonalou

Přírodopis – 6. ročník  uč. str. 80 - 85



JEPICE
- štíhlý, 1–6 cm velký hmyz

- na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí)

- zadní pár křídel vždy menší, v klidu jsou křídla složená kolmo nad tělem

- larvy – nymfy – žijí ve vodě, jsou dravé

- vývoj může trvat i několik let (poslední stadium larvy žije jen 12–60 hodin) 

nymfa jepice

jepice- velikost 2 mm – 11 cm

- ploché tělo, dlouhá tykadla

- přední pár křídel je kožovitý, zadní blanitý

- nejznámější šváb obecný se vyskytuje v domácnostech, skladištích, v pekárnách apod.

- na podobných místech žije i menší rus domácí

- ve volné přírodě žijí malí rusci

rusec laponskýšváb obecný 
rus domácí

- štíhlý, 1–6 cm velký hmyz

- na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí)

- zadní pár křídel vždy menší, v klidu jsou křídla složená kolmo nad tělem

- larvy – nymfy – žijí ve vodě, jsou dravé

- vývoj může trvat i několik let (poslední stadium larvy žije jen 12–60 hodin) 

ŠVÁBI

- štíhlý, 1–6 cm velký hmyz

- na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí)

- zadní pár křídel vždy menší, v klidu jsou křídla složená kolmo nad tělem

- larvy – nymfy – žijí ve vodě, jsou dravé

- vývoj může trvat i několik let (poslední stadium larvy žije jen 12–60 hodin) 

- štíhlý, 1–6 cm velký hmyz

- na zadečku 3 štěty (někdy 1 chybí)

- zadní pár křídel vždy menší, v klidu jsou křídla složená kolmo nad tělem

- larvy – nymfy – žijí ve vodě, jsou dravé

- vývoj může trvat i několik let (poslední stadium larvy žije jen 12–60 hodin) 



VÁŽKY

- štíhlý, 2–13 cm velký, pestře zbarvený hmyz

- na hlavě mohutné oči

- nymfy i dospělci draví

motýlice a šidélka

- velmi štíhlé

- křídla v klidu složená nad tělem

- šídla a vážky
- robustnější typy

- křídla v klidu rozprostřená do plochy

šidélko ruměnné

ošídlo královské

vážka ploská – sameček

párující motýlice obecné

nymfa vážky ploskévážka ploská – samička

VÁŽKY



KUDLANKY
- velké, protáhlé tělo

- první pár nohou upravený k lovu (ostny)

- manželský kanibalismus – samička většinou sežere samečka už při kopulaci

- žijí převážně v tropech; u nás v teplých lokalitách jižní Moravy žije kudlanka nábožná

kopulující kudlanky nábožné

kudlanka 

nábožná

ŠKVOŘI
- protáhlé a zploštělé tělo

- na konci zadečku 2 štěty v podobě kleštiček

- první pár křídel je kožovitý a zkrácený, druhý je blanitý a složený pod prvním

- všežravci a noční tvorové

- nejčastější zástupce je škvor obecný  

škvor obecný

vajíčka a larvy škvora nymfy škvora



ROVNOKŘÍDLÍ
- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

saranče stěhovavá

VŠI
- velmi malý hmyz (1–6 mm)
- bezkřídlí, s bodavě sacím ústrojím
- vajíčka – hnidy
- parazitují na ptácích a savcích, mohou přenášet infekční nemoci
- patří sem veš dětská a veš muňka

veš dětská
veš muňka

hnida vši dětské

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

cvrček polníkobylka zelenákrtonožka obecná

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)

- třetí pár nohou je přizpůsoben skákání

- samci vydávají cvrčivé zvuky

- patří sem kobylky, cvrčci (dlouhá tykadla, dravé) a sarančata (silnější a krátká tykadla, býložravé)



STRAŠILKY
- hmyz velký 5–35 cm
- žijí výhradně v tropech a subtropech, jsou často chovány doma 
- vzhledem těla napodobují prostředí, ve kterém žijí  - mimikry
- jsou býložravé
- patří sem strašilky, pakobylky a lupenitky

strašilka australská

lupenitka dvouoká

pakobylka rohatá

STEJNOKŘÍDLÍ
- různorodá skupina teplých oblastí

- bodavě sacím ústrojím sají rostlinné šťávy

- nejznámější jsou pěnodějky (nymfy žijí v chomáčcích pěny), mšice (škůdci rostlin) a cikády (cvrčivé zvuky)

pěnodějka červená mšice
cikáda



PLOŠTICE
- zploštělé tělo, první pár křídel přeměněn v kožovité polokrovky
- žijí na souši i ve vodě, také parazitují
- ve vodním prostředí žije splešťule a znakoplavka
- na vodní hladině můžeme vidět bruslařku a vodoměrku
- mezi suchozemské patří např. ruměnice a kněžice
- z parazitů je známá štěnice domácí

bruslařka obecná

štěnice domácí
vodoměrka štíhlá

kněžice trávozelená

znakoplavka obecná

ruměnice pospolná

obr. 32 – splešťule blátivá



1. Ploštice mají:

a) bodavě sací ústojí

b) kousací ústrojí

c) lízací ústrojí

2. Mšice patří mezi:

a) ploštice

b) stejnokřídlí

c) vážky

3. Šídlo od šidélka rozeznáme podle:

a) velikosti tykadel

b) skladby křídel v klidovém stavu

c) letu

4. Přeměna larvy cikády v dospělého jedince může trvat až :

a) týden

b) 17 let

c) 2 dny

PŘÍRODOPIS – 6. ročník



TUNDRY A LESOTUNDRY

TUNDRY A LESOTUNDRY

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 54 - 57



TAJGA



STEPI A LESOSTEPI

TUNDRY A LESOTUNDRY



1. Typickým stromem v tajze je:

a) palma

b) lípa

c) smrk

2. Tajga se nerozprostírá v:

a) Rusku

b) Grónsku

c) Kanadě

3. Pampy jsou:

a) stepi v Jižní Americe 

b) stepi v Severní Americe

c) stepi v Maďarsku

4. Tajga je:

a) největší přírodní zóna na severní polokouli

b) největší přírodní zóna na jižní polokouli

c) největší přírodní zóna podél rovníku

ZEMĚPIS – 6. ročník



AUSTRÁLIE

• nejmenší světadíl (rozloha 7,7 mil. km2)
• jižní a východní polokoule 
• po obou stranách obratníku Kozoroha 
• mezi Indickým, Tichým a Jižním oceánem 
• největší ostrov – Tasmánie

    terra    australis   incognita
    země     jižní        neznámá 

ZEMĚPIS – 7. ročník – uč. str. 78 - 81



Členitost a krajina Austrálie

• převažují roviny a plošiny 
• vnitrozemí: pouště a polopouště  
• S, SV – tropické deštné lesy 
• V - Velké předělové pohoří 
• JV - Australské Alpy, pastviny, úrodná půda, opadavé lesy 
• nejvyšší hora: Mt.Kosciusko (2228 m)  
• skalní monolity – Mt.Augustus a Uluru 
• BUŠE – řídké porosty stromů

Buš

Poušť



Vodstvo Austrálie

• nejsušší světadíl 
• 60% území -  bezodtoké oblasti 
• většinou vyschlá koryta řek - creeky 
• řeky: Murray a Darling  
• jezera: Eyrovo jezero. 
• velké zásoby podzemní vody v artézských pánvích
• Velká útesová bariéra – přes 2000 km, největší korálový útvar na světě



Podnebí Austrálie

• většina území Austrálie - tropický a subtropický pás 
• jih mírný pás 
• dlouhá období sucha 
• prudké lijáky 
• opačné roční období než u nás („země protinožců“) 

lesy mírného pásu

subtropické lesy

tropické deštné lesy

pouště a polopouště

savany

vyschlé koryto řeky tzv. creek



1. Austrálie je:

a) 2. nejmenší světadíl
b) nejmenší světadíl
c) 3. nejmenší světadíl

2. Creek je název pro: 

a) vyschlé řeky v Austrálii
b) australské savany
c) australské krokodýly

3. Austrálie leží na:

a) západní a severní polokouli
b) východní a jižní polokouli
c) východní a severní polokouli

4. Tasmánie je: 

a) ostrov jižně od Austrálie 
b) severní australský poloostrov
c) pohoří na západním pobřeží Austrálie

ZEMĚPIS – 7. ročník



ZEMĚPIS – 8. ročník – uč. str. 82 - 83





CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ ČR



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

ZEMĚPIS – 8. ročník



  

Amoniak NH3

CHEMIE – 8. ročník – uč. str. 44 - 45



  



  

V přírodě vzniká rozkladem zbytků rostlin a živočichů

AMONIAK
Dále také vzniká z exkrementů a moči živočichů působením bakterií

 TOXICKÁ LÁTKA

NH3

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽÍRAVÁ LÁTKA



  

VÝROBA 

Amoniak se vyrábí slučováním dusíku s vodíkem. 

Reakce probíhá za vysokých teplot a tlaků.  

N2 + 3 H2 2 NH3

AMONIAK



  

V 1 litru vody se rozpustí přibližně 750 litrů amoniaku 

DOBRÁ ROZPUSTNOST

VLASTNOSTI 

To jsou přibližně 4 koupací vany

Amoniak NH3

VODIVOST AMONIAKU

Při rozpouštění amoniaku ve vodě reaguje část jeho molekul s molekulami vody. Při 
této reakci vznikají ionty – amonný kation a hydroxidový anion. Vznik iontů je příčinou 
elektrické vodivosti roztoku amoniaku ve vodě.



  

Plynný amoniak snadno zkapalňuje. 

Ve zkapalněné formě se převáží v cisternách

Koncentrovaný vodný roztok 
amoniaku = 24-28% amoniaku 
rozpuštěného ve vodě

VLASTNOSTI 

Amoniak NH3

AMONIAK 

tvoří součást atmosféry některých velkých planet Sluneční 
soustavy, př. Saturn



  

AMONIAK



  

V podniku Madeta v Prachaticích uniklo dopoledne čtyřicet litrů čpavku. Zaměstnanci se stihli 
evakuovat před příjezdem hasičů, jeden člověk se nadýchal. Policie varovala obyvatele v okolí, aby 
nevětrali. Čpavek je bezbarvý plyn, který je velmi štiplavý a poškozuje sliznici. 

 TOXICKÁ LÁTKA

LÁTKA NEBEZPEČNÁ PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

ŽÍRAVÁ LÁTKA



  

AMONIAK     NH3

shrnutí



1. Vzorec amoniaku je:
a) NH
b) NO2

c) NH3

2. Amoniak:
a) není jedovatá látka
b) je jedovatá látka
c) není ve vodě rozpustný

3. Amoniak:
a) není elektricky vodivý
b) je elektricky vodivý
c) je látka bez zápachu

4. Z amoniaku se vyrábí:
a) kyslík
b) kyselina sírová
c) kyselina dusičná

CHEMIE – 8. ročník



ZEMĚPIS – 9. ročník 

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS 

Řešení úkolu budeš provádět za pomoci webu Mapy.cz – součást 
prohlížeče Seznam.cz (doporučuji využít volbu Turistucké mapy) 



Úkol řeš za pomoci tohoto obrázku a webu Mapy.cz – součást prohlížeče Seznam.cz 
(doporučuji využít volbu Turistické mapy) 



ZEMĚPIS – 9. ročník

REGIONÁLNÍ ZEMĚPIS

1. Šipky na obrázku v materiálu označují šumavské vrcholy:

a) Jezerní hora a  Ostrý

b) Poledník a Debrník

c) Velký Bobík a Boubín

2. GPS  49°22´18,814´´N, 13°37´57,003´´E označuje na mapě:

a) kostel v Pačejově

b) hřiště Sokola Pačejov

c) budovu ZŠ Pačejov

3. Vyber správnou volbu seřazení kopců našeho regionu (vyhledej v mapě) od nejvyššího po nejmenší:

a) Stolavec – Radina – Slavník

b) Slavník – Radina – Stolavec

c) Slavník – Stolavec – Radina

4. Pačejovský rybník Velký Blýskota patří do:

a) Povodí řeky Úslavy

b) povodí řeky Otavy

c) Povodí řeky Úhlavy



Oprava textu:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

      Najdi :

CHEMIE – 9. ročník

Vypracuj odpovědi na 7. otázek (6 ot. + tajenka křížovky), odpovědi najdeš v 
předcházejích prezentacích a v učebnici – téma přírodní látky



7)
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