
Přírodopis 9. ročník 

výuka na období od 20. 4. do 24. 4. 2020 

 Dobrý den, milí žáci, 

Věřím, že jste netradiční Velikonoce prožili v klidu a hlavně v pevném zdraví. Pochvalu ode mě zaslouží ti, 

kteří mi v termínu posílají to, co bylo jejich úkolem. Samozřejmě se může stát, že se vám nějak naruší 

systém práce a zapomenete odeslat mnou požadované v termínu. Profesionální – a také samozřejmě slušné 

je to, že se nebojíte a komunikujete se mnou. Vysvětlíte, pošlete… 

Co už máme za sebou z minulé výuky: zopakovali jste si vybrané vnitřní geologické děje a vyplnili jste on 

line test – výsledky vám pošlu každému zvlášť. Pokud je ode mne nedostanete, ptejte se!!!  

Tentokrát se budeme věnovat dalším vnitřním geologickým dějům a vyvřelým /magmatickým/ horninám. 

Můj systém práce již znáte, tak jdeme na to… 

Pro následující práci můžete využít i on line učebnici: https://ucebnice.online/ - pro informace ke spuštění 

jděte na konec textu 

1. Otevřete si učebnici na str. 50 – 51. Prohlížíte si další z vnitřních geolog.dějů – tektonické poruchy. 

2. Přečtěte si text, prohlédněte si fotografie a schémata. Určitě si vzpomenete, že jste již něco 

takového slyšeli – co tak v zeměpise v 6. ročníku?  Pokud pracujete s on line učebnicí, pusťte si 

videa. Najdete je vpravo. 

3. Přečtěte si následující výklad: 

Tektonické poruchy patří k vnitřním geolog.dějům, které se projevují na zemském povrchu. Docházelo 

k nim po dlouhou dobu v dobách dávných. I v současnosti k takovým procesům dochází, a to v období 

klimatických změn a také s poklesem tlaku. 

Tektonická porucha je děj, který přemístí část hmoty zemské kůry. Z původního místa a polohy tak vzniká 

poloha nová, jiná. O tlaku, který za to může, jste již četli, takže ho opět připomínám, bez něj by to 

nešlo…tedy hlavně bez postranního /bočního/ tlaku či tlaků. 

K tektonickým poruchám řadíme: plastické – vrásy a křehké – zlomy 

Vrásy vznikají procesem, kterému se říká vrásnění – usazené horniny se vysokými teplotami v nitru Země 

prohřívají, taví a jsou plastické – zprohýbají se ve vrásy 

videa: https://www.youtube.com/watch?v=al2kRIuk95s  a  https://www.youtube.com/watch?v=D2Pal8J8-6o 

Vrása se skládá ze sedla a koryta – vyklenuté a prohnuté části.  Tvarů vrás může být několik 
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Typickým typem vrásy je přesmyk a příkrov. 

Křehké poruchy se nazývají zlomy. Vznikají při nižší teplotě a tlaku, horniny jsou pak křehčí, lámou se a 

vznikají pukliny a zlomy – ty rozdělí horniny do bloků, kterým se říká horninotvorné kry. No a ty se mohou 

pohybovat. 

Podle jejich pohybů v místě zlomu může dojít k: poklesu, zdvihu nebo horizontálnímu posunu. 

 

Shlédni video: tektonika: https://www.youtube.com/watch?v=Kpoko_l34ZE&list=PLSn-Eb8VtvanRSqb-OEWs-

iEoaAEiAxUj 

4. Do sešitu si napiš – datum, nadpis a výpisek - stručně vysvětli, co jsou tekton.poruchy, stručně – 

vrásy a stručně – zlomy. Učit se budete z textu v učebnici – na test, který bude příští týden. 

5. Vyvřelé – magmatické horniny, učebnice str. 52 – 53 

otevřete si výukovou prezentaci, pracujte podle pokynů, které jsou v ní uvedeny 

https://dum.rvp.cz/materialy/vyvrele-magmaticke-horniny.html 

6. Shlédněte tento snímek: příklady magmat.hornin 

https://www.youtube.com/watch?v=R8MtOi2HWo4 

7. Do sešitu si zapište: datum, nadpis a vypracujte stručný zápis, ve kterém bude: 

a) Vznik. 

b) Druhy. 

c) Horniny – složení, využití, naleziště – máte zde 5 hornin. 

8. Kdo chce, vypracuje PL, které jsou na dalších listech. 

9. …a kdybyste chtěli, podívejte se na pěkný dokument: 

https://www.youtube.com/watch?v=RQUPDYhQQV8 

 

Zápisy mi pošlete na vojcakovas@skolazh.cz nebo messenger /Šárka Vojčáková/,  

a to do 24. 4. 2020 

Připravte se na to, že příští týden bude test na zbylé vnitřní geolog.děje. 

Mějte se zdravě!                                                                                            Šárka Vojčáková 

 

 

Přílohy a odkaz na online učebnici níže… 
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zdroj: http://vyuka.zsjarose.cz/data/swic/lessons/959.jpg 

 

Žáci, rodiče i učitelé mohou zdarma využívat přístup ke všem interaktivním 

učebnicím MIUč+, stačí, když: 

1. kliknete na spustit učebnice online 

2. zaregistrujete se jako studenti nebo učitelé (stačí vyplnit platný e-mail a heslo), 

3. kliknete na ověřovací odkaz, který obdržíte do e-mailu 

4. po přihlášení vyberete v horním menu „katalog“, kliknete na ikonu kterékoli MIUč+ a vyberete volbu 

„vyzkoušet“ 

Všem uživatelům veškeré licence MIUč+ (učebnice i pracovní sešity) zdarma prodlužujeme do 31. 8. 

2020 více informací zde. 

Takto můžete získat licence ke všem více než 110 MIUč+. Součástí většiny MIUč+ pak jsou i pracovní 

sešity, které otevřete kliknutím na PS v dolním menu. 

Pokud Vám aktivační e-mail po registraci nedorazil, prosím zkontrolujte, zda jej nemáte ve SPAMU. Pokud 

jej nenajdete, napište nám na registrace@nns.cz z Vaší registrační e-mailové adresy a ručně Vám účet 

aktivujeme. 
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