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TÝDEN 15.02.-19.02.2021

ČESKÝ JAZYK

MLUVNICE

Téma: Slovní druhy – str. 38

Zopakujte si slovní druhy, projděte si cv. na str. 38-39

Zaměřte se na podstatná jména, projděte si cv. na str. 40-42

Vytiskněte si pracovní listy (navazují na sebe), abyste je měli připravené! Nevyplňovat, 
budeme s nimi pracovat on-line.

LITERATURA

Naučte se českou meziválečnou poezii (výklad máte v sešitě a ještě k tomu máte opravené 
pracovní listy, ve kterých najdete informace v otázkách i odpovědích) a Karla Čapka (výklad 
jsem posílala minule). Tento týden z toho budeme psát test.

SLOH

Téma: Komentář – str. 159

Přečtěte si žlutý odstavec na str. 159 a komentář „Udatní Čechové“ na str. 161 – odpovězte na
otázky pod textem 161/2a)-d)

ANGLICKÝ JAZYK

Máme téma fitness and health. Vypracujte v pracovním sešitě stránku 26. Zkontrolujeme 
společně při hodině. 

NĚMECKÝ JAZYK

-          slovíčka PS 36 – dokončit
-          Im Supermarkt
-          učebnice strana 33
-          PS cvičení 12/30 a 13/31



MATEMATIKA

Vypočítej slovní úlohy na soustavy rovnic:

D-1. Jirka s maminkou byl na nákupu. Maminky koupila 2 kg broskví a 5 kg brambor a platila
173 Kč. Sousedka koupila 3 kg broskví a 4 kg brambor a platila 186 Kč. Kolik stál 1 kg 
broskví a 1 kg brambor?

D-2. Ve družině je 42 žáků, chlapců je o 4 více než děvčat. Kolik je v družině chlapců a kolik 
děvčat?

D-3. Podíl dvou čísel je 4, jejich součet je 75. Urči obě čísla.

Výpočty i zkoušku (ne jenom výsledky) digitalizujte a pošlete na můj školní email…
pavel.valchar@zsmskamyknv.cz

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.2.2021

ZEMĚPIS

Vypracujte Power pointovou prezentaci na dvě země Asie, podmínky viz zadání v 1. týdnu 
2021.

Termín 15.2.2021 se blíží…!!!

Zpracoval: Valchář P., 3.2.2021

DĚJEPIS

V 1. týdnu 2021 si vyberte jedno historické téma, které vás zajímá, a to následně zpracujte 
v Power pointové prezentaci za podmínek uvedených v zadání v 1. týdnu.

Zpracoval: Valchář Pavel, 3.2.2021



PŘÍRODOPIS

VYLUČOVACÍ SOUSTAVA (učebnice strana 44 a 45)

Ledviny – Vnitřní stavba ledviny, ledvinový váček se soustavou kanálků.

6 otázek na straně 45 vypracujte do školního sešitu.

https://youtu.be/zQE8AsbGMFQ

https://youtu.be/P-aB8Eozq3M

CHEMIE

Uhlovodíky a automobilismus

https://chemie-nigrinova.estranky.cz/clanky/chemie---zapisy/9.-rocnik/
uhlovodiky/uhlovodiky-a-automobilismus.html

K procvičení, lepšímu pochopení učiva, příp. jako zdroj doplňujících informací můžeš využít 
některé web-stránky, např:

https://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html       (pracovní listy z tématu UHLOVODÍKY)

OBČANSKÁ VÝCHOVA

Jak řeším problémy s druhými lidmi.

V učebnici na straně 42 doplň tabulku.

Vyjádři svými slovy co je 1) ÚTOK

                                          2)  ÚNIK

                                          3)  ŘEŠENÍ

https://jane111.chytrak.cz/Chemie9.html
https://chemie-nigrinova.estranky.cz/clanky/chemie---zapisy/9.-rocnik/uhlovodiky/uhlovodiky-a-automobilismus.html
https://chemie-nigrinova.estranky.cz/clanky/chemie---zapisy/9.-rocnik/uhlovodiky/uhlovodiky-a-automobilismus.html
https://youtu.be/zQE8AsbGMFQ
https://youtu.be/P-aB8Eozq3M


FYZIKA

1. K čemu slouží Dewarova nádoba, stručně popiš její složení
2. Proč lidé v pouštních oblastech pijí teplé nápoje a ne chlazené? 

Výsledek svého studijního snažení zašli prosím nejpozději do 19.2. do 16 hodin na emailovou
adresu petr.halada@zsmskamyknv.cz. Děkuji.  

TĚLESNÁ VÝCHOVA

Náměty na dobrovolné cvičení: Jak správně běhat

https://youtu.be/goGDbbjbp5w

https://youtu.be/pfttjB-B3i4

PRACOVNÍ ČINNOSTI

Náměty na dobrovolné pracovní činnosti.

Jednoduché pracovní postupy – tipy do kuchyně
https://youtu.be/EY_aMHhY66s
https://youtu.be/G16KOGZqn6s

https://youtu.be/goGDbbjbp5w
https://youtu.be/G16KOGZqn6s
https://youtu.be/EY_aMHhY66s
https://youtu.be/pfttjB-B3i4
mailto:petr.halada@zsmskamyknv.cz






Základní škola a mateřská škola DamníkovZákladní škola a mateřská škola Damníkov
NAŠE MODERNÍ ŠKOLANAŠE MODERNÍ ŠKOLA

Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211Reg. č. CZ.1.07/1.4.00/21.2211

VZDĚLÁVACÍ  OBLAST:VZDĚLÁVACÍ  OBLAST:

VZDĚLÁVACÍ  OBOR:VZDĚLÁVACÍ  OBOR:

TÉMATICKÝ  OKRUH:TÉMATICKÝ  OKRUH:

TÉMA:TÉMA:

DOPORUČENO  PRO:DOPORUČENO  PRO:

AUTOR   VÝUKOVÉHO  MATERIÁLU:AUTOR   VÝUKOVÉHO  MATERIÁLU:

OBDOBÍ,  VE  KTERÉM  BYL  MATERIÁL  VYTVOŘEN:OBDOBÍ,  VE  KTERÉM  BYL  MATERIÁL  VYTVOŘEN:

METODICKÝ  LIST:METODICKÝ  LIST:

Člověk a přírodaČlověk a příroda

ChemieChemie

Chemie  a  energieChemie  a  energie

Mgr. Tomáš StarýMgr. Tomáš Starý

Březen 2012Březen 2012

Předposlední snímekPředposlední snímek

9. ročník9. ročník

n

VY_32_INOVACE_CH8-9.10_UHLOVODÍKY A AUTOMOBILISMUS_VÝKLAD_PPT

Uhlovodíky a automobilizmusUhlovodíky a automobilizmus



Uhlovodíky a automobilismus

Tomáš Starý
2012



 Paliva pro automobily se vyrábějí destilací ropy
 Nejvíc je potřeba benzin a motorová nafta
 Petrolej a mazací oleje je třeba zpracovávat dále

Látky získané 
z ropy

Benzin Petrolej Plynový 
olej
/nafta/

Mazací 
oleje

Přibližné 
zastoupení v % 12 15 16 35

Potřeba v % 45 5 35 3



Krakování 

 Krakování /crack = prasknout, rozbít/ je děj, 
při kterém se štěpí uhlovodíky s dlouhým 
řetězcem na uhlovodíky s krátkým řetězcem

 Provádí se při vyšší teplotě nebo pomocí 
katalyzátorů
C16H34 → C8H18 + C8H16

 Petrochemie = odvětví chemie, které se 
zabývá  výrobou látek z ropy a zemního plynu
/produkuje až 90% vyráběných organických 
sloučenin/



Krakování hexadekanu

oktan okten



Benzin

 Základ benzinu je tvořen uhlovodíky se 4 až 12 uhlíky 
v molekule.

 Oktanové číslo = slouží k hodnocení kvality benzinu,
čím je větší, tím je benzin kvalitnější.

 Letecký benzin: cca 87–107
 Závodní benzin: cca 95–130
 Benzin používaný ve Formuli 1: 95–102 
 Natural 95



Katalyzátor

 Výfukové plyny obsahují jedovaté zplodiny.
 Katalyzátor snižuje množství těchto zplodin.

 Uvnitř je nosič z keramiky pokrytý vrstvou platiny 
nebo palladia.

 Lambda sonda – kyslíková sonda, součást 
katalyzátoru

 2 CO  +  2 NO  →  2 CO2  +  N2

 Kontrola výfukových plynů se provádí v servisech, 
při kontrole policií a při STK



Metodický list

Anotace:
Materiál vysvětluje pojem krakování. Seznamuje žáky blíže s benzinem 

používaným k pohonu automobilů. Samostatný snímek řeší problém 

s výfukovými zplodinami /katalyzátor/.

Klíčová slova:Klíčová slova:
Krakování, benzin, katalyzátor..
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Uhlovodíky a automobilismus
Z produktů zpracování ropy destilací se nejvíce spotřebuje 
benzinu a motorové nafty.
Benzin se získává z benzinové frakce ropy, ale jeho množství je 
nedostatečné, a proto se zpracovávají na pohonné hmoty i 
výševroucí podíly (především petrolejová frakce) tzv. krakováním.

Krakování – je děj, při kterém se štěpí uhlovodíky s dlouhým 
řetězcem (za vyšší teploty a přítomnosti katalyzátorů) na kratší 
řetězce. Vzniká při tom směs nasycených a nenasycených 
uhlovodíků (mimo jiné i ethylen a propylen).

C16H34  C8H18 + C8H16

Výrobou látek z ropy a zemního plynu se zabývá petrochemie.

Kvalita benzinu
Kvalita benzinu se hodnotí oktanovým číslem, které vyjadřuje 
vliv složení paliva na detonace (klepání) motoru.
Čím je oktanové číslo vyšší, tím je benzin kvalitnější.

Oktanové číslo se zjišťuje porovnáním vyrobeného benzinu se 
směsí dvou uhlovodíků, jsou to:

Heptan CH3(CH2)5CH3 – který způsobuje 
silné detonace
– má oktanové číslo 0

Isooktan (2,2,4-trimethylpentan) – 
který detonace nezpůsobuje
– má oktanové číslo 100

Pozn.: Má-li benzin oktanové číslo 95, chová se jako by obsahoval
95% isooktanu a 5% heptanu.



Oktanové číslo benzinu se zvyšuje různými chemickými procesy 
nazývanými reformování. Při něm se za přítomnosti katalyzátorů
přeměňují nerozvětvené nebo málo rozvětvené uhlovodíky na 
rozvětvené, které jsou jako palivo výhodnější.
Dále se oktanové číslo zvyšuje také přídavkem některých 
sloučenin (aditiv). Dříve se používalo např. tetraethylolovo 
(C2H5)4Pb v olovnatých benzinech jako Super a Speciál, dnes se 
používají jiné sloučeniny v bezolovnatých benzinech jako Natural.

Výfukové plyny obsahují řadu jedovatých zplodin (např. oxid 
uhelnatý, oxidy dusíku). Proto se k motorům 
přidávají katalyzátory. Tvoří je válec naplněný keramickým 
nosičem s velkým povrchem, na kterém je nanesena tenká vrstva
platiny nebo palladia. Katalyzátory přeměňují škodliviny na CO2, 
H2O nebo N2.
Např.:

2 CO + 2 NO  2 CO2 + N2

K pohonu motorů s katalyzátorem se nesmí používat olovnatý 
benzin, protože by produkty jeho spalování katalyzátor rychle 
znehodnotily.
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