
Milí mladí přátelé, 
je před námi poslední měsíc tohoto velmi zvláštního školního roku 2019/2020. Tento 
měsíc začíná Vaším svátkem – Dnem dětí. Přeji Vám k tomuto svátku hodně zdraví, 
štěstí a aby příští školní rok byl lepší a radostnější. Všem našim „deváťákům“ pak 
přeji úspěšné přijetí na střední školy. 
Mějte se hezky. 
 

Obsah 12. bloku studia na dálku: 

6. ročník – Přírodopis - Hmyz s proměnou dokonalou 

6. ročník – Zeměpis – Subtropický biom a pouště 

7. ročník – Zeměpis - Austrálie - hospodářství 
8. ročník – Zeměpis - Kraje ČR 

8. ročník – Chemie - Kyseliny 

9. ročník – Zeměpis – Evropské státy a hlavní města - hádanka 

9. ročník – Chemie – Chemické prvky - skrývačky 
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ÚVOD - 12. BLOK STUDIA NA DÁLKU 



HMYZ S PROMĚNOU DOKONALOU 

• mají stadium kukly 

• larvy se liší od dospělců 

• vývin: vajíčko → larva → kukla → dospělec (imago) 

Přírodopis – 6. ročník  uč. str. 86 - 87 



Řád: Blechy 

• tělo ze stran zploštělé, přizpůsobené k pohybu v srsti zvířat 
• vnější paraziti, ústní ústrojí bodavě sací 

 

Zástupci: 

 

• blecha obecná 

 

 

 

 

• blecha morová 

     přenašeč mikroorganismu, způsobujícího mor 



Řád: Síťokřídlí 
• křídla s velmi hustou žilnatinou 

• zlatoočka obecná 

– zelené zbarvení, hustě žilkovaná křídla a zlatavé oči 
 

 

 
 

– larvy dravé, živí se nejčastěji mšicemi 
• mravkolev 

– larvy loví hmyz do nálevkovité jamky v písku 

dravá larva mravkoleva dospělý mravkolev 



1. Mor byl v dřívějších dobách rozšiřován především: 
a) mouchami 
b) psy 
c) blechami 

2. Životní stadium hmyzu s proměnou dokonalou je: 
a) vajíčko – larva - dospělec 
b) vajíčko – larva – kukla – dospělec 
b) vajíčko - dospělec 

 

3. Potravou larev i dospělců zlatooček jsou: 
a) mravenci 
b) semínka rostlin 
c) mšice 
 

4. Mravence a jiný hmyz chytá do pastí: 
a) zlatoočka 
b) larva mravkoleva 
c) dospělý jedinec mravkoleva 

PŘÍRODOPIS – 6. ročník 



VŽDYZELENÉ TVRDOLISTÉ LESY A KŘOVINY  

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 58 - 61 

- subtropický podnebný pás  

- Evropa: ostrovy a pobřeží Středozemního moře  
- tvrdolisté trvale zelené křoviny (macchie) nebo stepní společenstva na místech   
  někdejších lesů 

- mnohdy jsou úrodné půdy jen v údolích řek nebo v pánvích – polje (Chorvatsko)  

- zemědělské plodiny – olivovníky, mandlovníky, citrusy, zelenina, vinná réva, koření 



POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ  

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 58 - 61 

- tropický a subtropický pás 

- teploty přes den 50-55°C ve stínu, v noci kolem 0°C.  

- suchá údolí se naplňují vodou jen při ojedinělých deštích - vádí 

- řídké porosty teplomilných a suchomilných rostlin 

- při pramenech (artézské studny) vznikají oázy – rostou zde datlové palmy  



POUŠTĚ A POLOPOUŠTĚ  

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 58 - 61 

Africká poušť Namib 

Oáza v Libyjské poušti Vádí v Ománu 



1. Vádí je: 

a) subtropické ovoce 
b) vyschlé koryto řeky v pouštích, v období déšťů mírně naplněné vodou 
c) pouštní vítr 

2. Oáza je: 

a) úrodné místo v poušti 
b) ohrada pro velbloudy 

c) nápoj beduínů 
 

3. Typickým stromem subtropické oblasti v Evropě je: 
a) smrk  

b) lípa 
c) olivovník 

 

4. V evropských pobřežních oblastech Středozemního moře se hlavně pěstuje: 
a) obilí 

b) vinná réva 
c) brambory 

 

ZEMĚPIS – 6. ročník 



AUSTRÁLIE 

Živočišstvo 

- 90% endemitů (starobylá fauna) 
- vačnatci (klokan, koala, vačice) 
- vejcorodí (ptakopysk, ježura) 
- nejsou šelmy (dingo), hodně plazů 
- problém s přemnožením (králík, zdivočelá opuncie) 
 

ZEMĚPIS – 7. ročník – uč. str. 78 - 85 

Obyvatelstvo 

- 20 milionů  
- osídleno hlavně pobřeží 
- původní obyvatelstvo Aboriginals - z Asie před 50 000 lety, 
  jejich zbraň bumerang 
- trestanecká kolonie Velké Británie – 18. st. 
- evropští přistěhovalci 18.- 20. st. 
- Objevení nalezišť zlata – „zlatá horečka“ v 19.století 
- dnes přistěhovalci z Asie 



Hospodářství 
- patří mezi nejvyspělejší země světa 
- velký vývoz surovin a zemědělských produktů 
- velké nerostné bohatství:  
  černé uhlí, ropa, zlato, fosfáty, železná ruda, bauxit, olovo, uran, opály, diamanty 
- 1.místo na světě ve vývozu železné rudy a bauxitu (surovina pro výr. hliníku) 
- průmysl: hutnictví, strojírenství, potravinářský 
- extenzivní chov ovcí (160 mil. kusů) – vlna, ½ pastviny 
- 6% orná půda – pšenice, ječmen, oves (vločky), cukrová třtina 
- vinná réva (Jižní Austrálie) 
- chov klokanů, skotu 

ZEMĚPIS – 7. ročník – uč. str. 78 - 85 

Zboží a suroviny přepravují velké náklaďáky 
mnohdy s několika přívěsy 



1. Jak se nazývá hlavní město Austrálie:: 
 

a) Canberra 

b) Sydney 
c) Melbourne 
 
2. Nejvýznamější hospodářské zvíře Austrálie je:  
 

a) ovce 

b) Skot (hovězí) 
c) ryby 
 

3. Největší korálový útes, tzv. Velká útesová bariéra, se nachází: 
 

a) při jižním pobřeží Austrálie 
b) při severovýchodním pobřeží Austrálie 
c) na západním pobřeží Austrálie 
 

4. Ayers Rock (Uluru) je:  
 

a) korálový útvar v Timorském moři 
b) skalní blok v centrální Austrálii 
c) nejvyšší vrchol v Austrálii 
 

ZEMĚPIS – 7. ročník 



KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 

ČECHY 

SLEZSKO 

MORAVA 

ZEMĚPIS – 8. ročník – uč. str. 86 a mapa ČR (internet) 



 

1. Praha 
2. Středočeský kraj 
3. Jihočeský kraj 
4. Plzeňský kraj 
5. Karlovarský kraj 
6. Ústecký kraj 
7. Liberecký kraj 
8. Královéhradecký kraj 
9. Pardubický kraj 
10. Kraj Vysočina 
11. Jihomoravský kraj 
12. Olomoucký kraj 
13. Zlínský kraj 
14. Moravskoslezský kraj 

 
• území se dělí na správní jednotky - regiony – kraje 
 
• Čechy – Morava – Slezsko 
 
• 14.st. Království české a Markrabství moravské  
 
• okresy – obce (města, vesnice) 

 
• 2000 – 14 územních celků 

 

 

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 



Olomoucký 

Zlínský 

Jihomoravský 

Vysočina 

Pardubický 

Liberecký 

Jihočeský 

Plzeňský 

Karlovarský 

Ústecký 

Středočeský 

Praha 

NĚMECKO 

RAKOUSKO 
SLOVENSKO 

POLSKO 

KRAJE ČESKÉ REPUBLIKY 

NĚMECKO 



Karlovy Vary 

Plzeň 

Ústí nad Labem 

Praha 

Liberec 

České Budějovice 

Hradec Králové 

Pardubice 

Jihlava 

Brno 

Olomouc 
Ostrava 

Zlín 

 
 

NĚMECKO 

RAKOUSKO 
SLOVENSKO 

POLSKO 

NĚMECKO 

KRAJSKÁ MĚSTA ČR 



 

1. V ČR je krajů: 
a) 13 

b) 16 

c) 14 

 

2. Největší kraj ČR je: 
a) Jihočeský 

b) Vysočina 

c) Středočeský 
 

3. Nejmenší kraj ČR je (kromě Prahy): 
a) Karlovarský 

b) Zlínský 

c) Liberecký 

 

4. S jiným státem nemají hranice kraje: 

a) Středočeský, Vysočina, Praha   
b) Zlínský, Středočeský, Praha 

c) Zlínský, Olomoucký, Středočeský 

 

ZEMĚPIS – 8. ročník 



CHEMIE – 8. ročník – uč. str. 38 - 39 

kyselina askorbová kyselina askorbová 

kyselina mravenčí 

kyselina sírová                                 

v olověných 
akumulátorech kyselina askorbová 

PAMATUJ !!! 





! 



VYUŽITÍ KYSELINY CHLOROVODÍKOVÉ 



1. Kyseliny jsou látky: 

a) žíravé 

b) neutrální 

c) zásadité 

 

2. Při ředění kyseliny vodou vždy zásadně: 
a) lijeme vodu do kyseliny 

b) lijeme kyselinu do vody 
c) vodu ohřejeme 

 

3. Nositelem kyselosti v kyselinách je: 

a) vodík 

b) kyslík 
c) jakýkoliv prvek 

 

4. Z kyseliny chlorovodíkové se používá při výrobě vyrábí: 
a) skla 

b) papíru 
c) plastů 

CHEMIE – 8. ročník 



ZEMĚPIS – 9. ročník 

1) Airbus, TGV, Jules Verne, Napoleon, šampaňské 

2) Tower Bridge, Wimbledon, LOH 2012, Beatles 

3) Atomium, Vlámové a Valoni, Waterloo, lázně Spa 

4) Baila Atha Cliath, IRA, Smaragdový ostrov, Shannon 

5) Jan Lucemburský, půl miliónu obyvatel, velkovévodství 
6) tulipány, cyklistika, sýr Gouda, větrné mlýny, poldry 

Vzhledem k tomu, že Vás příští týden čekají přijímací zkoušky na SŠ, 
zvolil jsem tentokrát jednoduchý úkol – poznat a  napsat  6 evropských 

států (+ jejich hlavní města) podle následující nápovědných slov.  



CHEMIE – 9. ročník 

Vzhledem k tomu, že Vás příští týden čekají přijímací zkoušky na SŠ, zvolil jsem 
tentokrát jednoduchý úkol – najít a napsat  9 prvků (+ jejich značky), které jsou 
ukryté ve větách.  

   

1) Při školních gymnastických závodech bohužel Ezop Houžvička ze septimy salto vzad nezvládl.  
2) Radko, bal ty ořechy po deseti kusech! 
3) Evžen kvasí raději ve sklepě, v bytě by kvasné procesy způsobily nepořádek. 
4) Astronomové zjistili, že kvasar se nenápadně zvětšuje. 
5) Karel byl hotov s prací nedlouho po Edovi. 

6) Pytel lurexu dodavatel nedodal včas, ó běda! 
7) Pan Cézar goniometrické funkce přímo zbožňuje. 
8) Zápach romadúru přilákal do spíže mnoho hlodavců. 
9) Tohle je poslední prvek a basta, Tomáši! 
 


