
Přírodopis 9. ročník – příprava od 30.03 do 03.04.2020  

Opakování, rozdělení hornin, geologické děje – pracuj podle pokynů: 

1. Zezadu sešitu vypracuj úkoly ze str. 40 – 41 - čitelně, 

2. pracuj podle následující osnovy: 

a) shlédni úvodní video: https://www.youtube.com/watch?v=C2v4ElJWzyU 

b) pracuj s učebnicí na str. 42 – 43, přečti si text, prohlédni schéma, obrázky, 

c) splň úkol č.1, ústně, nikam nic nezapisuj, 

d) práce se sešitem – vytvoř zápis podle následující osnovy: 

- nadpis Horniny, rozdělení 

- charakteristika 

- schéma rozdělení hornin podle způsobu vzniku 

- horninotvorný cyklus /pokus se o stručné vysvětlení textu na str. 42 dole/ 

- přepiš do sešitu následující tabulku a doplň čísly, 

- Hornotvorný proces – jak jdou jednotlivé etapy za sebou…očísluj /1 – začátek, 4 – 

konec/ 

 Horniny vlivem klimatu zvětrávají, úlomky jsou přenášeny, usazují se, zpevňují – vznik usazených 

hornin. 

 Magma proniká k povrchu, ochlazuje se, tuhne – pod povrchem nebo na povrchu. 

 Pokud se dostanou horniny do velké hloubky – roztavení na magma. 

 Zvětralé i původní horniny se přemísťují zpět do hloubek, za vysokých teplot a tlaků dochází k 

přeměně. 

- vyhledej v textu, co znamená: antropogenní materiály 

- doplň větu: Meteority …. Mezi horniny. 

3. Nové téma – geologické děje 

4. Přečti si úvodní výklad: Geologické děje jsou takové aktivity, pomocí kterých se neustále mění 

povrch Země. Rozeznáváme děje, ke kterým dochází pod povrchem – vnitřní a na povrchu – vnější. 

Mezi vnitřní geologické děje patří: pohyby litosférických desek, zemětřesení, vlna tsunami, sopečná 

činnost a tektonické poruchy. Takovými ději vznikají horniny vyvřelé /magmatické/. Mezi vnější 

geologické děje patří: zvětrávání, působení zemské gravitace, činnost vody, činnost větru, působení 

organismů včetně člověka. 

5. Pracuj s učebnicí na str. 44 – 45. Přečti si úvodní text – Vnitřní geologické děje a téma Litosférické 

desky. 

6. Shlédni následující video: https://www.youtube.com/watch?v=wVXlZLGSM3k 

7. Podívej se na místo, kde se střetávají litosférické desky: 

https://www.youtube.com/watch?v=2hnC43lEfK8 

8. Příští týden se budeme věnovat vnitřním geologickým dějům. 

9. Opakování na: https://programalf.com/alfbook/index.html?lng=cz  

                        www.alfbook.cz, do volného okénka, pod kterým je uvedeno - Přihlaste se 

svým emailem a získáte přístup k historii, statistikám testů a dalším funkcím  

napište – ucimesedoma a najedete si na příslušný ročník, příslušný předmět a příslušné téma. Forma 

kvízů, doplňovaček… 

Ofocené opakování a zápisy v sešitě ofoť a pošli do 3. 4. na: vojcakovas@skolazh nebo pomocí 

messengeru. 
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Hodnocení – známkou, splnil/a – nesplnil/a 


