
lNVEsTlCE Do ROZVOJE VZDĚLAVÁNí

zVĚTRÁvÁruí
Klíčová slova:

zvětrávání =

přírodní činitelé, kteří se podílejí na zvětrávání =

výsledek zvětrávání =

Zvětrávání nenápadně, ale trvale měnívzhled zemského povrchu.

Zvětráváníje proces, který vede k rozpadu hornin působením řady přírodních činitelů.

Zvětrávání způsobuje:

voda - horniny omílá,

mrznoucí voda (led) navíc zvětšuje svůj objem a způsobuje rozpukání horniny

vítr - horniny obrušuje

změny teplot _ způsobují pukání hornin, do puklin se zachycují semena rostlin

kořeny rostlin - rozrušují horniny

Rychlost zvětrávání závisí na složení horniny a na podnebí.

Zvětra!é horniny tvoří základ půdy.

Úkol:

1. Přečtěte si text

2. Dop!ňte význam klíčových slov

3. Vytvořte plakát (pokuste se nakreslit a popsat zvětrávání hornin, snažte se zachytit všechny

činitele)

4. Svou práci budete prezentovat a podle plakátu učit ostatní
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Klíčová slova:

seismická činnost =

ohnisko =

epicentrum =

následky zemětřesení =

tsunami =

Zemětřesení neboli seismická činnost je náhlý pohyb zemské kůry. Vzniká obvykle podél zlomů

v zemské kůře, v bodě, kde se střetávajítektonické desky. Když je tlak příliš velký, uvolní se

obrovská energie a vyvolá otřesy.

Místo vzniku zemětřesení (to znamená kde dochází k počátečnímu pohybu v Zemi) se nazývá

ohnisko. V tomto bodě se prudce uvolňuje energie.

Místo nad ohniskem na zemském povrchu se nazývá epicentrum. Je to oblast, která je

zemětřesením nejvíce zasažená.

Existuje stupnice, která udává sí!u zemětřesení.

Následkem zemětřeseníjsou změny v krajině, například praskání zemské kůry a sesuvy půdy.

Zemětřesení pod mořským dnem vyvolá tsunami, což je obrovská ničivá vlna vysoká až 30

metrů.

Úkol:

1. Přečtěte si text

2. Doplňte význam kIíčových slov

3. Vytvořte plakát (pokuste se nakreslit a popsat zemětřesení a jeho následky)

4. Svou práci budete prezentovat a podle plakátu učit ostatní
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lNV[sTlC[ DO ROZVO.:E vznĚrÁvÁNl

SOPECNA

Klíčová slova:

vulkanismus =

vulkán =

CINNOST

magma =

láva =

€IUpC€ =

Sopečná činnost neboli vulkanismus je projevem vnitřní energie a aktivity planety Země.

Sopky neboli vulkány se vyskytují na pevninách, ostrovech i na mořském dně.

Většina jich je vyhaslých, některé jsou spícía některé jsou stále činné. Většinou má kuželovitý

tvar, po výbuchu na jejím vrcholu vznikne kráter.

Když se sopka probudía vybuchne (tomu se říká erupce), chrlížhavý popel a lávu.

Láva je magma, které se vyvalí ven při výbuchu. Je to velmi horká hmota (o teplotě 10000c),

která teče různě rychIe a ve styku se vzduchem chladne a tvrdne. Takto vznikajívyvřelé

horniny.

Magma tvoří roztavené horniny a plyny a nachází se v h!ubinách Země (v zemském plášti).

Úkol:

1. Přečtěte si text

2. Dop|ňte význam klíčových slov

3. Vytvořte plakát (nakreslete a popište činnou sopku)

4. Svou práci budete prezentovat a podle plakátu učit ostatní
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|NVE$TICE Do ROZVOJE VZDĚLAVÁNf

EROZE

Klíčová slova:

eroze =

výsledek eroze =

činitelé eroze =

Eroze je proces, při kterém dochází k vymílání a obrušování zemského povrchu a odnosu

materiálu různými vllvy:

Voda - vymílá koryta řek, obrušuje, zmenšuje a zaobluje úlomky hornin, přenáší drobný

materiál, vytváří na jiných místech říční nánosy. Voda dokáže horniny i rozpouštět (vápence).

Mořské vlny opracovávají pobřeŽní útesy.

Vítr_ přenášízrnka písku, naráží do skal a obrušuje je (okna a brány ve ska!ách).

Led - např. sestupující ledovce unášejí kusy skal, štěrk a písek a vyrývajíúdolí.

Eroze probíhá různě rychle, z našeho hlediska je velmi poma!á.

Výsledkem je proměna krajiny.

Úkol:

1. Přečtěte si text

2. Doplňte význam klíčových slov

3. Vytvořte plakát (pokuste se nakreslit a popsat různé typy eroze, např. skalní město, útes,

říční erozi_ kaňon, duny na poušti)

4. Svou práci budete prezentovat a podle plakátu učit ostatní


