
Milí mladí přátelé, 
zvu Vás ke studiu přírodopisu, zeměpisu a chemie 14. bloku studia na dálku. Naši 
„deváťáci“ absolvovali přijímací zkoušky na střední školy. Doufám, že všichni byli 
úspěšní. 
Mějte se hezky. 
 

Obsah 12. bloku studia na dálku: 

6. ročník – Přírodopis - Brouci 

6. ročník – Zeměpis - Tropické deštné lesy 

7. ročník – Zeměpis - Asie – podnebí, vodstvo 

8. ročník – Zeměpis - Kraje ČR – Plzeňský … Pardubický kraj 
8. ročník – Chemie pH látek 

9. ročník – Zeměpis - Skrývačky - opakování 

9. ročník – Chemie - Skrývačky - opakování 

ÚVOD - 14. BLOK STUDIA NA DÁLKU 



ÚVOD - 14. BLOK STUDIA NA DÁLKU 



BROUCI 

• druhově bohatá skupina 

• 1/3 živočichů světa; 1/6 živočichů ČR 

• první pár křídel – krovky 

• přední část hrudi – kryta štítem 

• masožraví (střevlíkovití, potápníkovití) nebo všežraví 
 

Přírodopis – 6. ročník  uč. str. 92 - 95 

Střevlík měděný 
čeleď: SLUNÉČKOVITÍ 
• zástupce: Slunéčko sedmitečné 

 
• larvy i dospělci draví 
• potrava - mšice 

 

Slunéčko sedmitečné 

čeleď: STŘEVLÍKOVITÍ 
• zástupci: Střevlíci (měděný, zlatolesklý) 

 
• draví, při podráždění páchnoucí tekutina 

• užiteční, nutnost ochrany 
• potrava: housenky, slimáci, larvy hmyzu 

Střevlík měděný Střevlík zlatolesklý 



čeleď: STŘEVLÍKOVITÍ 
• zástupci: Krajník hnědý, Svižník polní 

 
• Krajník – vzácný, užitečný; žije na 

stromech 

• Svižník – běhá i létá; na polích, loví 
drobný hmyz 

Chrobák velký Nosorožík 

Krajník hnědý Svižník polní 

čeleď: VRUBOUNOVITÍ 

zástupci: Chroust obecný, Chrobák velký, Nosorožík,    
               Zlatohlávek, Vruboun posvátný 
 

chrobák – živí se výkaly, pečuje o potomstvo 

chroust – býložravý 

vruboun – kulička z výkalů s vajíčky 

Chroust obecný 

Vruboun posvátný 



čeleď: MANDELINKOVITÍ 
zástupce: Mandelinka bramborová 

 

• larvy i dospělci býložraví 
• škodí na bramborách 

Mandelinka bramborová 

čeleď: NOSATCOVITÍ  

zástupci: Klikoroh devětsilový, Pilous černý, Květopas jabloňový 
 

• nejpočetnější čeleď 

• škůdci stromů, obilí 
 

Pilous černý 

Květopas jabloňový 

čeleď: KŮROVCOVITÍ  
zástupci: Lýkožrout smrkový 
 

• larvy vykusují lýko pod kůrou 

• škůdce 

• ochrana – feromonové lapače 

Lýkožrout smrkový 

čeleď: TESAŘÍKOVITÍ 
zástupci: Tesařík obecný, Tesařík největší 
 

• dlouhá tykadla 

• tesařík největší – největší brouk na světě  
                                     (20 cm bez tykadel) 

Tesařík obecný Tesařík největší 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Titanus_giganteus_MHNT_dos.jpg


čeleď: ROHÁČOVITÍ 
zástupce: Roháč obecný 

 

• náš největší brouk 
• pohlavní dvojtvárnost 

• mohutná kusadla 

Roháč obecný 

čeleď: MRCHOŽROUTOVITÍ 
zástupci: Hrobařík obecný 
 

• larvy se živí mrtvými živočichy 

• výborný čich 

• užiteční (podhrabají mrtvolu) 

Hrobařík obecný 

čeleď: PÁTEŘÍČKOVITÍ 
zástupci: Páteříček sněhový 
 

• larvy v jarních měsících na sněhu 

• hojný 

Páteříček sněhový 

čeleď: POTÁPNÍKOVITÍ 

zástupci: Páteříček sněhový 
 

• přizpůsobeni vodnímu prostředí 
• veslovací nohy, dýchají vzdušnicemi 

Potápník vroubený 

čeleď: VODOMILOVITÍ 

zástupci: Vodomil černý 
 

• býložravý, larvy dravé 

• vzácný 

Vodomil černý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucanus_cervus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Krompootdoodgraver_Nicrophorus_vespillo_achter_grassprietje.jpg
http://ucivo.webnode.cz/images/200003204-5546257378-public/Hmyz+Brouci+p%C3%A1te%C5%99%C3%AD%C4%8Dek+sn%C4%9Bhov%C3%BD.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gelbrandk%C3%A4fer_(Dytiscus_marginalis).jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gro%C3%9Fer_Kolbenwasserk%C3%A4fer_Hydrous_piceus_1.jpg


1. Brouci jsou nejpočetnější skupinou hmyzu: 
 

a) ano 
b) ne 

2. Brouci nemají blanitá křídla:  

a) ano 
b) ne 

 

3. První pár křídel u brouků se nazývá krovky: 
 

a) ano  
b) ne 
 
 

4. Naším největším vodním broukem je potápník vroubený:  

a) ano 
b) ne 
 

 

PŘÍRODOPIS – 6. ročník 



TROPICKÉ DEŠTNÉ PRALESY 

ZEMĚPIS – 6. ročník – uč. str. 64 - 65 

PODNEBÍ: 

• tropické rovníkové 

• horko, vlhko, velký výpar 

ŽIVOČIŠSTVO:: 
hmyz, hadi, krokodýli, jaguár, lenochod, 

opice, tukan, ptactvo (papoušek ara, 
harpyje) a další 

ROSTLINSTVO: 

typická je patrovitost: 

• keřové a bylinné patro (bromélie) 
• korunové patro (liány, visuté zahrádky orchidejí) 

• stromové patro 

VÝSKYT: 

• Jižní Amerika (Amazonie) 
• Střední Afrika (pobřeží Guinejského zálivu, povodí Konga) 
• Asie (Indonésie, JV Asie) 



VYUŽITÍ: 
• tropické dřevo (eben, mahagon) 
• pěstování tropických plodin (banánovníku, kávovníku, kakaovníku, kokosovníku) 

PROBLÉMY: 

• kácení tropických deštných pralesů, úbytek kyslíku na Zemi 



1. Tropické deštné lesy: 
 
a) jsou významným zdrojem kyslíku 
b) jsou významným zdrojem oxidu uhličitého 
c) nejsou zdrojem kyslíku 

2. Tropické deštné lesy se rozprostírají podél:  

a) rovníku 
b) obratníka Kozoroha 
c) 40° rovnoběžky j.š. 

 

3. Harpyje je: 

 
a) pralesní opeřený dravec  
b) kočkovitá šelma 
c) druh orchideje 
 

4. Tropické deštné lesy se nerozprostírají v:  

a) Brazílii 
b) Indonésii 
c) USA 

 

ZEMĚPIS – 6. ročník 









1. Monzun je: 
 

a) vítr, který v létě přináší srážky 

b) zvíře, žijící v džungli 
c) město v Indii 
 
2. Řeka Ganga se vlévá do:  
 

a) Indického oceánu 

b) Tichého oceánu 
c) Severního ledového oceánu 
 

3. Nejhlubší jezero světa je: 
 

a) Bajkal 
b) Kaspické moře 
c) Aralské 
 

4. Jezero, které vysychá špatnou činností člověka, je:  
 

a) Aralské jezero 

b) jezero Balchaš 
c) jezero Tajmyr 
 

ZEMĚPIS – 7. ročník 



Plzeňský kraj 
Krajské město:  Plzeň 
Povrch: - Šumava  
  - 5 ledovcových jezer (největší je Černé jezero) 
  - Český les 

  - Povydří – povodí řeky Vydry 

Řeky: - Berounka 
  - Úhlava 
  - Úslava 
  - Mže 
  - Radbuza 

Města: 
  Plzeň – pivovar Prazdroj, výroba televizorů, strojírenský průmysl 

  
  Sušice – dříve výroba zápalek Solo 

  Klatovy – karafiáty 

                  Domažlice - Chodsko 

Památky a zajímavosti: 
  hrad Rabí, Čerchov – rozhledna a vysílač, hrad Kašperk… 

ZEMĚPIS – 8. ročník – uč. str. 96 - 113 



Karlovarský kraj 
Krajské město: Karlovy Vary 
Povrch: - Krušné hory 
  - Slavkovský les 

Řeky: - Ohře 
  - Teplá 

Města: 
 Karlovy Vary - lázně, Mezinárodní filmový festival, výroba   

                                   porcelánu a skla  
 Mariánské Lázně – lázně 

 Františkovy Lázně – lázně 

 Jáchymov – lázně 

 Sokolov – těžba hnědého uhlí 
 

Památky a zajímavosti: 
 hrad Loket,  Přírodní rezervace Soos 



Ústecký kraj 
Krajské město: Ústí nad Labem 
Povrch: - Krušné hory 
  - České středohoří - CHKO 
  - Národní park České Švýcarsko 

  - nížiny v oblasti řek jsou velmi úrodné 

Řeky: - Ohře, 
  - Labe. 

Města: 
 Ústí nad Labem – chemické závody 

 Děčín – velký přístav na Labi 
 Most – těžba hnědého uhlí 
 Chomutov – těžba hnědého uhlí 
 Teplice – výroba plochého skla 

 Litvínov - chemické závody – zpracování ropy 

 
Památky a zajímavosti: 
 hora Říp, Národní park České Švýcarsko… 



Liberecký kraj 
Krajské město – Liberec 
Krajina: - Jizerské hory 
  - Krkonoše 
  - Chráněná krajinná oblast Český Ráj 
Řeky: - Jizera, 
  - Nisa. 

Města: 
  Liberec – průmyslové město 

  Jablonec nad Nisou – výroba bižuterie, ražba mincí 
  Kamenický Šenov – výroba křišťálových lustrů 

  Turnov – nejstarší šperkařská škola v Evropě 

 
Památky a zajímavosti: 
  zámek Frýdlant, Český Ráj, hora Ještě 



Královéhradecký kraj 
Krajské město – Hradec Králové 
Povrch: - Krkonoše – Sněžka – 1602 m 
  - Krkonošský národní park KRNAP 
  - Orlické hory 
  - Český Ráj 
  - úrodné nížiny → obilí, cukrová řepa, slunečnice 

Řeky: - Labe 
  - Úpa 
  - Metuje 
  - Orlice 

Města: 
 Hradec Králové – výroba klavírů 

 Dvůr Králové – textilní průmysl, zoologická zahrada 

 Trutnov – textilní průmysl 

 Náchod – textilní průmysl 

Památky a zajímavosti: 
 město Jičín, hrad Kost, Zoo Dvůr Králové 



Pardubický kraj 
Krajské město – Pardubice 
Povrch: - Českomoravská vrchovina 
  - Orlické hory 
  - hora Kralický Sněžník 
  - hory, pahorkatiny, roviny, nížiny 
                    - Polabí - pšenice, cukrová, řepa, brambory, řepa olejka 

Řeky:      - Labe 
   - pramen Moravy 
    

Města: 
  Pardubice – výroba perníku, dostihy Velká pardubická 

  Litomyšl – místo narození Bedřicha Smetany 

  Česká Třebová – důležitá železniční křižovatka 

  Vysoké Mýto – výroba autobusů Karosa 
 

Památky a zajímavosti: 
  hrad Kunětická hora, hora Kralický Sněžník… 



 

1. V Karlovarském kraji se nenachází lázně: 
a) Bechyně 

b) Františkovy Lázně 

c) Jáchymov 
 

2. Řeka Berounka vzniká soutokem: 
a) 3 řek 
b) 2 řek 
c) 4 řek 

 

3. Ropa se zpracovává v:  

a) Litvínově 
b) Chomutově 
c) Ústí nad Labem 

 

4. Litomyšl - rodiště Bedřicha Smetany se nachází v kraji: 
a) Libereckém  
b) Ústeckém 
c) Pardubickém 

ZEMĚPIS – 8. ročník 



pH látek 

CHEMIE - 8. ročník - uč. str. 48 - 49 



Kyselost, popřípadě zásaditost se udává: 
 

 v hodnotách pH 
 

(zkratka z anglického potential of hydrogen).  
  

Hodnotu pH (tzv. vodíkový exponent, neboli množství 
volných iontů vodíku H+) udává stupnice od 0 do 14.   



K určování kyselosti nebo zásaditosti roztoků se používají 
tzv. indikátory (česky ukazatele).  
Indikátory jsou látky, které mají jinou barvu v kyselém 

prostředí a jinou barvu v zásaditém prostředí.  
Prostředí, které není ani kyselé ani zásadité se nazývá 
neutrální. 
K přesnějšímu určování kyselosti a zásaditosti roztoků se 
používá stupnice pH (čti pé-há).  
Tato stupnice má hodnoty od 0 do 14. 



Látky, které mají pH menší než 7 označujeme jako kyselé. 
 

Látky, které mají pH okolo 7 označujeme jako neutrální. 
 

Látky, které mají pH větší než 7 označujeme jako zásadité. 

 



K měření pH většinou používáme univerzální indikátorové 

papírky. Prodávají se v krabičce, na které je nakreslená 
barevná stupnice pH.  

Papírek namočíme jedním koncem do roztoku. Zbarvení 
papírku porovnáme se stupnicí na krabičce. Vybereme barvu, 
která je nejvíce podobná barvě papírku a odečteme hodnotu 

pH.  



Kyselinotvorné a zásadotvorné prvky v potravinách: 

 

•  kyselinotvorné – síra (S), fosfor (P), chlor(Cl), Jod (I) 
•  zásadotvorné – sodík (Na), vápník (Ca), draslík (K), hořčík  
                               (Mg), železo (Fe) 
 

Správné pH organizmu - klíč ke zdraví 

• Abychom byli zdraví, musí naše tělo nepřetržitě a za každou cenu udržet 
vnitřní prostředí lehce zásadité, tedy v hodnotách 7,35 až 7,45.  



pH zdravého organismu má být mírně zásadité, přitom se 
denně krmíme potravinami a nápoji, které nám tělo zamořují 
kyselinami a toxiny, tak není divu, že mnoho z nás trpí v lepším 
případě chronickou únavou a bolestmi hlavy, v horším případě 
daleko závažnějšími onemocněními ve formě rakoviny, 
cukrovky, nebo kardiovaskulárními problémy.  

Krev by měla mít pH mezi 7,35 až 7,45, přičemž ideální 
hodnota pH je 7,4. Kolísání pod 6,8 a nad 7,8 může vést až ke 

smrti. Stává se to ale velmi zřídka, protože se naše tělo stále 
snaží udržet hladinu pH v normálním rozmezí. Zajímavé je, že 
se díky životnímu stylu téměř nevyskytuje, že by měli lidé 
organismus příliš zásaditý.  





pH NEJEN V POTRAVINÁCH:  



1. Stupnice pH slouží k určení: 
a) jedovatosti látek 

b) kyselosti a zásaditosti roztoků   

c) koncentraci roztoků 

 

2. Stupnice pH je v rozmezí: 

a) 1 - 10 
b) 0 - 14 

c) 1 -  5 

 

3. Vápník je v potravinách: 

a) neutrální 
b) kyselinotvorný 

c) zásadotvorný 

 

4. Brambory mají pH: 

a) 5 
b) 11 

c)  2 

CHEMIE – 8. ročník 



ZEMĚPIS – 9. ročník 

1. Najděte ve větách schované zeměpisné pojmy (tvary povrchu): 
 

a) V rybníce byla spousta kaprů, plavali si na hladině i v hloubce. 
 

b) V truhle ležely drahokamy, smaragdy, rubíny, křišťály i acháty. 
 

c) Teď už budeme točit naostro, všichni ať jsou připraveni k dobrému výkonu. 
 

 

2. Najděte schované zeměpisné pojmy (děje na povrchu Země): 
 

d) V zápalu hry Miloš bodl Ivanku nechtěně klackem do nohy. 
 

e) Podej mi, prosím, pero, ze svého už žádný inkoust nemohu vymačkat. 
 

f) Skoro všichni žáci jsou zdraví, trochu nás jen zlobí  nachlazení Luboše. 
 

 

V závěru školního roku jsem pro Vás připravil zeměpisné skrývačky. 



CHEMIE – 9. ročník 

V následujících větách nalezněte skryté názvy prvků (k prvku vždy napište jeho značku):  

 

a) Dost už bylo rzi, nekorozivní materiály vpřed. 
  

b) Mezi námi je tolik zla, to snad není možné.  
 

c) Petr měl kolo, Vopat zase řidítka. 
  
d) Hele, voso, díky za to žihadlo, fakt moc. 
  

e) S chemickou rovnicí není radno blbnout.  

 

f) Pavel si myslel, že mě ďas dostane, ale spletl se.  

Připravil jsem pro Vás skrývačky prvků.  


