
Chemie v PŘÍBĚHU… 

 

 Podle rozpisu na následujících stranách si připravte vtipný příběh na dané téma. V textu použijte 

připravená slova, která v textu zvýrazníte barevně. Tučně zvýrazněné pojmy budete umět vysvětlit. 

 Každý vymyslí svůj příběh, i když budou mít 3-4 žáci stejné téma. 

 Začněte nadpisem (tématem) a vytvořte alespoň 15 smysluplných vět. 

 Může to být detektivka, článek do novin, inzerát, vypravování…..cokoliv. 

 Na vypracování máte 14 dní. V online hodinách text přečtete, vysvětlíte tučné pojmy a provedeme 

hodnocení. Začneme 13.5.2020. 

 

 Pozor: 

  Do 11.5. chci mít tento úkol ode všech v mailu !!! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CHEMIE v PŘÍBĚHU - 9.A 

    Pojmy, které použijete: Kdo vypracuje: 

1. Téma: Chemie a výživa str. 84,85: 

p.uč. Robková, živiny, voda, rostliny, 
potravinová pyramida, cukry, tuky, 
rovnováha, obezita, anorexie, bulimie, BMI 
index, sport. 

Brančíková, Chytil, Drábíková 

2. Téma: Konzervace potravin str. 86,87: 

p.uč. Kouřil, potraviny, toxické produkty, 
mikroorganismy, střevní infekce, konzervace 
potravin, zavařování, pasterizace, kys. 
octová, solení, jídelna. 

Fiala, Horáček, Hrazdílková 

3. Téma: Hnojiva str. 88,89: 
p.uč. Tyl, hnojivo, choroba, kompost, cererit, 
humus, zelené hnojení, ledky, fotosyntéza, 
školní zahrada. 

Jahoda, Ježek, Kaňová 

4. Téma: Pesticidy str. 89,90: 
p.uč. Líčeníková, herbicidy, insekticidy, jedy, 
hmyz, rozmnožování, vzduch, voda, životní 
prostředí, škůdci, školní zahrada 

Svobodová, Kozák, Křešťák 

5. Téma: Léčiva str. 91: 
p.uč. Kostihová, únava, lék, vedlejší účinky, 
příbalový leták, expirace, antibiotika, kašel, 
infekce, sborovna 

Kunovjánková, Kuzma, Marada 

6. Téma: Plasty str. 95,96: 
p.uč. Robková, polymerace, polyethylen, 
polypropylen, hoří, novodur, kyselina, 
potraviny, skluznice lyží, třída. 

Mikúš, Mrkůs, Patera 

7. Téma: Syntetická vlákna str. 97: 
p.uč. Robková, ropa, oblečení, pot, polyamid, 
polyester, sport, koberec, kontaktní čočky, 
silonky. 

Pavézková, Plachá, poláček 

8. Téma: Drogy str. 99,101: 
p.uč.Jelínek, závislost, peníze, alkohol, 
promile, kocovina, stimulační drogy, doping, 
účinek, žáci. 

Polášková, Rachvalová, Roháčová 

9. Téma: Chemie a ŽP str. 102,103: p.uč. Robková, automobil, emise, půda, 
odpady, skládka, voda, životní prostředí. 

Seďa, Snášelová, Straková 

 

 



CHEMIE v PŘÍBĚHU - 9.B 

    Pojmy, které použijete: Kdo vypracuje: 

1. Téma: Chemie a výživa str. 84,85: 

p.uč. Robková, živiny, voda, rostliny, 
potravinová pyramida, cukry, tuky, 
rovnováha, obezita, anorexie, bulimie, BMI 
index, sport. 

Bobek, Bystřická, Červínková, 
Zimčáková A. 

2. Téma: Konzervace potravin str. 86,87: 

p.uč. Kouřil, potraviny, toxické produkty, 
mikroorganismy, střevní infekce, konzervace 
potravin, zavařování, pasterizace, kys. 
octová, solení, jídelna. 

Eysseltová, Gazdová, Hampejs, 
Zimčáková E. 

3. Téma: Hnojiva str. 88,89: 
p.uč. Tyl, hnojivo, choroba, kompost, cererit, 
humus, zelené hnojení, ledky, fotosyntéza, 
školní zahrada. 

Horáček, Ilčíková, Jandorová, 
Koutná L. 

4. Téma: Pesticidy str. 89,90: 
p.uč. Líčeníková, herbicidy, insekticidy, jedy, 
hmyz, rozmnožování, vzduch, voda, životní 
prostředí, škůdci, školní zahrada 

Janíčková, Jirousek, Judas 

5. Téma: Léčiva str. 91: 
p.uč. Kostihová, únava, lék, vedlejší účinky, 
příbalový leták, expirace, antibiotika, kašel, 
infekce, sborovna 

Kašná, Kozák, Něničková 

6. Téma: Plasty str. 95,96: 
p.uč. Robková, polymerace, polyethylen, 
polypropylen, hoří, novodur, kyselina, 
potraviny, skluznice lyží, třída. 

Pešlová, Polešovská, Račanská 

7. Téma: Syntetická vlákna str. 97: 
p.uč. Robková, ropa, oblečení, pot, polyamid, 
polyester, sport, koberec, kontaktní čočky, 
silonky. 

Řezáčová, Šalša, Šňupík 

8. Téma: Drogy str. 99,101: 
p.uč.Jelínek, závislost, peníze, alkohol, 
promile, kocovina, stimulační drogy, doping, 
účinek, žáci. 

Špičák, Špičáková J. Špičáková V. 

9. Téma: Chemie a ŽP str. 102,103: p.uč. Robková, automobil, emise, půda, 
odpady, skládka, voda, životní prostředí. 

Stávková, Šteiniger, Zelinková 

 


