
Přírodopis 9. ročník 

příprava na období 14. 4. – 17. 4. 2020 

Milí žáci, 

úvodem vás zdravím a věřím, že jste všichni zdraví. Splněné úkoly mi posíláte různě: někteří včas – 

v termínu, někteří později s omluvou a někteří bohužel vůbec. Mohu pochopit, že máte někteří potíž udělat 

si nějaký harmonogram, že můžete v učivu tápat, přijímám pozdní plnění ve chvíli, kdy se omluvíte – zásada 

slušného chování…máte veškeré instrukce a kontakty. I to je určitá životní zkušenost – tato forma učení. 

Přeji vám, ať se daří vše dohnat a vybruslit s čistým štítem. 

Minulý týden jste pracovali s textem v učebnici a shlédli jste snímky – vše se týkalo pohybů litosférických 

desek a zemětřesení. Bylo vám oznámeno testování. 

Tentokrát se zaměříme na další vnitřní geologické děje, kterými je vlna tsunami a sopečná činnost. 

1. Vyplňte test: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdNCsLs7gHuPQkRvLzIBtxYJhuyPizMdGvBRj2K5btCAzG-

ww/viewform 

2. Podívejte se na motivační video TOP 6 – tsunami: https://www.youtube.com/watch?v=_Nal5zj47Jw 

3. Otevřete si učebnici na str. 46. Prohlédněte si obrázek – schéma vzniku vlny tsunami a přečtěte si 

krátký text. 

4. Zajímavý článek Epocha Plus: https://epochaplus.cz/jak-vznika-nicive-tsunami/ 

5. Zajímavé video – tsunami v Indickém oceánu - https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-

tsunami-v-indickem-oceanu-26-prosinec-152482 
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6. Sopečná činnost – motivační video: https://www.televizeseznam.cz/video/slavnedny/den-kdy-

vybuchla-sopka-mount-st-helens-18-kveten-152622 

a) animace sopečné činnosti: https://www.youtube.com/watch?v=nL0KjGrOfGc 

dobrovolné - dokumentární film: https://www.youtube.com/watch?v=NtBKQVWweY8 

b) přečti si text a prohlédni si obrázky – učebnice str. 47 – 49 

c) zápis do sešitu: /stručný, slouží jako osnova učiva/ 

Vlna tsunami 

- přílivová vlna, vzniklá při zemětřesení – epicentrum = mořské dno 

- ničivé následky 

Sopečná činnost 

- vznik při pohybu lit.desek, tavení hornin – magma, vysoký tlak, hromadění magmatu 

v magm.krbu, stoupání sopečným komínem – sopouchem, výron na zemském povrchu – láva, 

tuhnutí, vznik sopečného kužele 

- doprovodné jevy: sopečné dunění, prach, plyny, popel, sopečné pumy, 

- v okolí: termální vřídla, gejzíry 

- činné sopky: výlevné, výbušné, smíšené 

- nebezpečí pro okolí, klimatické změny 

- význam: uvolnění přetlaku z nitra Země, popel – hnojivo, úrodná půda, termální prameny, 

krystalizace síry, stavební materiál 

                                                

Stručný zápis mi tentokrát neposílej, budu ho chtít vidět až s další prací příští týden. Ten, komu něco 

schází tak má šanci to napravit. Test jste určitě udělali a na nic jste nezapomněli . 

Mějte se dobře!                                             Šárka Vojčáková 
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