
Zeměpis 9. třída  16. - 20. 3 2020

V učebnici str. 48 přečíst Lesní hospodářství a přepsat si schéma VÝZNAM LESA do sešitu.

Pracovní sešit str. 30  doplnit, vyfotit nebo naskenovat a poslat na adresu andrlova@skolahradecns.cz do 
konce tohoto týdne.

V učebnici str. 50 - 51 přečíst a v pracovním sešitě str 32 doplnit a opět poslat na e-mail

Přírodopis 9. třída  16. - 20. 3 2020

Učebnice str. 50 -51 pročíst, pracovní sešit str. 25 doplnit, vyfotit nebo naskenovat a poslat na adresu an-
drlova@skolahradecns.cz do konce tohoto týdne.

Učebnice str. 50 -51 pročíst Vyvřelé horniny a udělat zápis do sešitu:
     VYVŘELÉ horniny
      - vznik tuhnutím magmatu
     1) HLUBINNÉ
      - v jaké hloubce, při kolika stupních
      - zástupci - na co se používají
     2) VÝLEVNÉ
      -jak vznikají
      - zástupci - na co se používají

Chemie 9. třída  16. - 20. 3 2020

Učebnice str. 52 - 53 -54:  zápis do sešitu
 Karboxylové kyseliny vázané v tucích 
 -s větším počtem atomů uhlíku

 -kyselina palmitová: C15H31COOH
 - kyselina stearová: C15H35COOH
 - kyselina olejová: C17H33COOH (obsahuje jednu dvojnou vazbu)
 Aminokyseliny
 - karboxylové kyseliny, které obsahují aminovou skupinu -NH2 → jsou ve všech živých organiz-

mech, tvoří nukleové kyseliny - např DNA, která má význam v přenosu dědičných informací

 Estery
 - jsou produkty reakce karboxylové kyseliny a alkoholu, vzniká ester a voda (schema str. 54 nahoře)

 CH3COOH  + C2H5OH → H2O  + CH3COOC2H5
 kys. octová   ethanol  voda   ethylester kyseliny
            octové
 
 - jsou to příjemně vonící složky plodů a rostlin, vosků, tuků
 (průmyslově vyráběné vůně ovoce = estery, které ovoce nikdy „neviděly“)
 (rumová esence = ester kyseliny mravenčí a ethanolu)
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VYLUČOVACÍ SOUSTAVA 
☺ Vyber z následujícího seznamu, co všechno je odstraňováno z těla člověka prostřednictvím 
moči: 

a) močovina        b) voda        c) bílkoviny        d) tuky       e) chlorid sodný        f) sacharidy   

 
☺ Popiš jednotlivé části vylučovací soustavy člověka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                                         Obr. 1 

☺ Popiš stavbu orgánu na obrázku (jednotlivé položky vyber z předloženého seznamu): 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺ Odpověz na otázky:                                              Obr. 2 

1) Jak se jmenuje základní funkční jednotka vylučovací soustavy? 

a) NEURON                    b) NEFRON                    c) LEUKOCYT                    d) TROMBOCYT 

2) Kolik takových jednotek má jedna ledvina člověka? 

a) asi 1000          b) asi 100 000                c) asi 1 000 000                  d) asi 10 000 000 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Obr. 1: Arcadian. [cit. 2011-02-20]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illu_urinary_system.jpg> 
Obr. 2: Piotr Michał Jaworski. [cit. 2011-02-20]. Dostupný pod licencí Creative Commons na WWW: 
<http://commons.wikimedia.org/wiki/File:KidneyStructures.svg> 
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Které z orgánů vylučovací soustavy 
jsou párové? 
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Popiš polohu orgánu pod číslem 1: 
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