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 Datum: 

Člověk poznává Zemi – minulost 

 

 člověk se snaţil nejprve porozumět přírodě pomocí mýtů 

 postupně se z praktických důvodů musel orientovat v krajině 

= kde nalezne potřebné minerály nebo horniny k výrobě nástrojů, kde leţí rudní loţiska, nalézt úrodnou 

půdu, vyhnout se záplavovým oblastem apod. 

 

Pravěk 

 člověk potřeboval kameny s mimořádnými vlastnostmi – např. pazourky – a ty se nacházejí jen na 

některých místech 

 později potřeboval jílové hmoty k výrobě keramiky a k vylepšení obydlí 

 

Starověk 

 přinesl systém vzdělanosti a školství → moţnost písemného záznamu myšlenek 

 přesvědčení, ţe přírodu lze poznat a pochopit 

(např. zkameněliny mořských ţivočichů nalezené na souši inspirovaly domněnku, ţe výše mořské hladiny se 

mění) 

 

Úpadkem starověkých civilizací a tím, ţe vzdělanost byla udrţována především v prostředí, které 

uznávalo křesťanský výklad, bylo poznávání Země na dlouhou dobu pozastaveno. 

 

Od období renesance se tempo poznávání zrychlilo 

 polovina 17. století – mladší vrstvy hornin leţí nad staršími, původně se ukládaly vodorovně 

 18. století – zavedeny pojmy, které v češtině překládáme prvohory, druhohory a třetihory, potvrdilo 

se, ţe stejné vrstvy obsahují stejné zkameněliny 

 19. Století – prosadilo se dnešní dělení hornin na vyvřelé, usazené a přeměněné, Darwinova teorie, 

ţe organismy se vyvíjejí v důsledku přírodního výběru 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Člověk poznává Zemi – minulost 

/otázky a úkoly/ 

1. Jakým způsobem se snaţil člověk nejdříve poznávat Zemi?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Co vedlo později člověka k tomu, ţe se snaţil poznávat přírodu a její zákonitosti? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co vyhledával člověk v přírodě v pravěku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Jaký vliv na poznání měl ve starověku systém vzdělanosti a školství? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co bylo příčinou toho, ţe poznávání Země bylo na dlouhou dobu pozastaveno? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaká významná poznání přinesla polovina 17. století? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jaké důleţité geologické pojmy byly zavedeny v 18. století? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Kdy se prosadilo dělení hornin na vyvřelé, usazené a přeměněné? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Co bylo podstatou Darwinovy teorie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkoly: 

1. Uveď příklad, kdy zkoumání zkamenělin vedlo badatele k vyslovení domněnky, související s výškou 

mořské hladiny: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Usuď, jaké mimořádné vlastnosti pazourku vyuţívali lidé v pravěku ke svému uţitku: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Člověk poznává Zemi – současnost 

 

 objeven pohyb světadílů 

 zhodnocen vliv dopadů vesmírných těles na ţivot na Zemi 

 rozšířily se poznatky o geologii oceánů 

 získávány nové poznatky o geologii mimozemských těles (např. Měsíce a Marsu)  

 došlo k podstatné změně v pojetí geologických věd 

 ubývá potřeba hledat loţiska nerostných surovin (některá nelze ani spotřebovat, abychom 

nezpůsobili nezvratné změny přírodního prostředí) 

 geologie se stává součástí úsilí o zachování Země pro ţivot budoucích generací 

 

Prohlubující se znalost Země nám přináší poznatky o tom, ţe: 

 většina horninových těles vznikla během krátkodobých událostí 

 většina někdejších vyvřelin a usazenin dávno zvětrala nebo se roztavila v zemském plášti 

Poznámka: 
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Člověk poznává Zemi – současnost 

/otázky a úkoly/ 

1. Které oblasti, týkající se Vesmíru, jsou v současnosti předmětem zkoumání? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jsou předmětem zájmu současné geologie také světadíly a oceány? Uveď příklady: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Proč nelze spotřebovat některá loţiska surovin? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co se stalo s většinou někdejších vyvřelin a usazenin? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Následující věty uprav tak, aby vznikla správná tvrzení (nesprávná, silně vytištěná slova, škrtni) 

 

Poznatky o geologii oceánů se nerozšířily/rozšířily. 

 

Došlo/nedošlo k podstatným změnám v pojetí geologických věd. 

 

Ubývá/přibývá potřeba hledat nová naleziště nerostných surovin. 

 

Většina horninových těles vznikla jako výsledek dlouhodobých/krátkodobých událostí 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Historie Země 

 

 před 15 miliardami let došlo zřejmě k velké explozi nahromaděných plynů = velký třesk 

 seskupováním a rotací částic došlo ke vzniku rotujícího mračna plynů a prachu = mlhoviny 

 z mlhoviny vznikly galaxie 

 naše Galaxie (Mléčná dráha) vznikla před 10 miliardami let 

 naše planeta Země vznikla před 4,6 miliardami let  

 Země byla nejprve ţhavá koule 

 během předgeologického období (trvalo 600 milionů let) - Země natolik horká, ţe nebyla 

vytvořena pevná zemská kůra 

 aţ kdyţ Země dostatečně vychladla, tvořily se první horniny a začala geologická éra 

 první horniny vytvořily horninový obal Země = litosféra 

 z plynů, unikajících ze zemského pláště, se vytvořil plynný obal Země = atmosféra (zpočátku 

obsahovala málo kyslíku) 

 dalším ochlazením (pod 100°) se vodní páry v atmosféře začaly sráţet v kapky a v podobě vydatných 

dešťů padaly na zem – tvořil se vodní obal Země = hydrosféra 

 přibývající mnoţství kyslíku v atmosféře umoţnilo postupný vznik biosféry 

 rozpadem hornin postupně vznikal půdní obal Země = pedosféra 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Historie Země 

/otázky a úkoly/ 

1. K čemu pravděpodobně došlo před 15 miliardami let a bylo nazváno velkým třeskem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jak došlo ke vzniku mlhoviny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Z čeho vznikly galaxie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Kdy vznikla Mléčná dráha? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kdy vznikla naše planeta Země?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakou podobu měla zpočátku naše Země?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jak nazýváme období vývoje naší Země, kdy nebyla ještě vytvořená pevná zemská kůra? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Od které fáze vývoje Země hovoříme o geologickém období? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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9. S vytvořením prvních hornin je spojován vznik horninového obalu Země, který tvoří geosféru 

s názvem………………………………………………………………………………………………………... 

10. Které další zemské sféry se postupně vytvořily? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Co bylo příčinou vzniku prvotní atmosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Co bylo příčinou vzniku hydrosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Co umoţnilo postupný vznik biosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Z čeho postupně vznikala pedosféra? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Prahory a starohory 

 

Geologické dějiny Země: 

a) geologické éry (dlouhá období) 

b) geologické periody (kratší časové úseky) 

 

Prahory 4 mld. – 2,5 mld. 

 zemská kůra byla tenká 

 prvotní atmosféra byla kyselá, obsahovala oxid uhličitý, vodík, metan, amoniak, helium, dusík a 

velmi málo kyslíku 

 dalším ochlazením vznikla postupně kyselá hydrosféra  

 zkameněliny v mořských usazeninách dokládají, ţe musel existovat oceán a v něm první ţivé 

organismy (primitivní bezjaderné organismy) 

 postupně se vytvořily světadíly 

 

Starohory 2,5 mld. aţ 545 milionů let 

 vznikají základy kontinentů, které se na konci starohor spojují v Pangeu 

 hydrosféra obsahuje méně CO2 (je spotřebováván řasami při fotosyntéze)  

 v atmosféře dochází ke sniţování CO2, převaţuje dusík, kyslíku je jiţ 2% 

 koncem starohor ţily první mnohobuněčné organismy 

 ţily zde bakterie, sinice, jednoduché řasy, prvoci, primitivní ţahavci a členovci 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Prahory a starohory 

/otázky a úkoly/ 

1. Jak nazýváme dlouhá období v geologických dějinách Země? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kratší časové úseky se nazývají  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jaké sloţení měla prvotní atmosféra v prahorách? 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak docházelo ke vzniku hydrosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Podle čeho lze usuzovat, ţe v prahorách existoval oceán s prvními ţivými organismy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kdy se základy kontinentů spojily v Pangeu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. V čem se lišila prahorní hydrosféra od starohorní? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. K jakým změnám došlo ve starohorách v atmosféře? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Ve kterém období se objevily první mnohobuněčné organismy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Organismy starohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Geologické éry jsou  a) dlouhá období b) kratší časové úseky v dějinách Země. 

Geologické periody jsou a) dlouhá období b) kratší časové úseky v dějinách Země. 

První ţivé jednoduché organismy se objevily 

a) ve starohorách b) v prahorách 

První jednoduché mnohobuněčné organismy se objevily 

a) ve starohorách b ) v prahorách 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Vznik ţivota 

 

Představy o vzniku ţivota se dost různily - různé teorie: 

 Stvoření = ţivá hmota vznikla zásahem nadpřirozené síly nebo bytosti 

 Teorie samoplození = ţivá hmota vznikla samovolně z neţivé (myši z hlíny, ţáby z bahna, mouchy 

z masa …) 

 Zárodky ţivota byly na Zemi přeneseny meteority nebo tlakem světelných paprsků 

 Panspermie = zárodky ţivota putují vesmírem ve formě jakési infekce, která napadá kosmická tělesa 

a ve vhodných podmínkách se rozvíjí 

Dnešní předpoklady: 

 ţivot na Zemi vznikl pravděpodobně před 3,5 – 3,8 miliardami let v praoceánech bezprostředně po 

vytvoření prvotní zemské kůry a hydrosféry 

 

 Chemický vývoj = z anorganických látek vznikly jednoduché organické látky (díky UV 

záření) 

 

 Biologický vývoj = organické látky se v praoceánech shlukovaly do sloţitějších, vznikaly 

tzv. koacerváty, které byly po velmi dlouhém procesu schopny ţivota, později i 

fotosyntézy 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Vznik ţivota 

/otázky a úkoly/ 

1. V čem spočívá teorie o stvoření ţivota na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jaká je hlavní myšlenka teorie o samoplození? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Uveď nějaký příklad z teorie samooplození: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Které teorie hovoří o tom, jak se zárodky ţivota dostaly na naši Zemi: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kdy vznikl podle dnešních předpokladů pravděpodobně ţivot na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kde pravděpodobně vznikl ţivot na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. K čemu docházelo při chemickém vývoji? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. V čem spočíval biologický vývoj? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

Stvoření zárodky ţivota putují vesmírem 

Samoplození byl stvořen nadpřirozenou bytostí 

Panspermie mouchy vznikly z masa 

chemický vývoj organické látky se shlukovaly v tzv. koacerváty 

biologický vývoj z anorganických látek vznikaly postupně jednoduché látky 

 organické 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Vývoj ţivota 

 

Lamarckova teorie  

 vše ţivé má společného prapředka 

 ţijící organismy nejsou neměnné 

 dospěl k závěru, ţe vývoj organismů postupoval od niţších k vyšším 

 připouští, ţe zkušenosti a vlastnosti organismů se přenesou na jejich potomky 

(příklad: ţirafa – předci – krátké nohy- natahování za potravou- delší krky i u potomků) 

 jeho teorie nebyla přijata, nedokázal doloţit důkazy 

 

Darwinova evoluční teorie (evoluce = vývoj) 

 postavena na třech hlavních předpokladech 

1. jedinci a jejich potomci jsou variabilní 

2. potomků je víc neţ rodičů 

3. prostředí ovlivňuje geometrický nárůst potomků a jejich varianty 

 vše je spojeno s vývojem a biologickou evolucí 

 hybnou silou evoluce je přírodní výběr (=z mnoţství narozených potomků, kteří mají částečně 

odlišné vlastnosti, přeţijí jen ti, kteří jsou nejlépe přizpůsobeni svému prostředí) 

 malé odchylky se během generací zvětšují a přerůstají v odchylky druhové 

 jedinci uvnitř kaţdého druhu, i potomci týchţ rodičů, se navzájem poněkud odlišují  

= proměnlivost organismů 

Darwin povaţuje za základ vývoje přírodní výběr a za předpoklad vývoje proměnlivost 

 v Darwinově době nebyly ještě známy příčiny a zákonitosti dědičnosti 

Nové výzkumy 

 nové poznatky z oblasti genetiky a studium zárodků (embryologie) → nové poznatky o vývoji ţivota 

 během vývoje jedince se přibliţně opakuje vývoj druhu 

 proto se zárodky obratlovců v raných stádiích téměř neliší 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Vývoj ţivota 

/otázky a úkoly/ 

1. Napiš 3 důleţité body, které vystihují Lamarckovu teorii o vývoji ţivota na Zemi: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Proč nebyla Lamarckova teorie přijata? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co povaţoval Darwin za základ vývoje ţivota? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak vysvětloval Darwin přírodní výběr? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co povaţoval Darwin za předpoklad vývoje ţivota? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jaké nové poznatky obohatily Darwinovu teorii evoluce? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Čím se zabývá embryologie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Co znamená slovo „evoluce“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Proč se zárodky obratlovců v raných stádiích téměř neliší? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Symbiotická Země 

 

Symbióza = spoluţití = vzájemně výhodné vztahy všech zúčastněných partnerů 

Příklady: 

 bobovitá rostlina + hlízkové bakterie 

Bakterie zásobují rostlinu dusíkem a bakterie mají na kořenech chráněné místo výskytu. 

 bakterie + člověk 

Bakterie má ve střevech chráněné místo výskytu i zdroj výţivy, člověku pomáhá při trávení potravy 

 

Teorie – symbióza je jedním z nejdůleţitějších faktorů ovlivňujících celý vývoj ţivota a ţivých 

společenstev na Zemi 

Co k této teorii vedlo: 

1. Bylo doloţeno, ţe u bakterií je poměrně snadná výměna dědičné informace 

 

2. Studium vnitřních struktur buněk (chloroplasty a mitochondrie) ukázalo, ţe jsou to původně 

samostatně ţijící bakterie, které se dokázaly spojit s jinými bakteriemi → vznikly sloţitější buňky, ty 

daly základ dnešním rostlinám, ţivočichům a houbám 

 

3. Ukazuje se, ţe bakterie mají obrovský význam v koloběhu prvků 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Symbiotická Země 

/otázky a úkoly/ 

1. Vysvětli pojem „symbióza“: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jak si navzájem prospívají hlízkové bakterie a bobovité rostliny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jaký je vzájemný symbiotický vztah člověka a bakterií, které ţijí v jeho střevech? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaká vlastnost bakterií je důleţitá pro vývoj ţivých společenstev na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak vznikly sloţitější buňky, které daly základ dnešním rostlinám, ţivočichům a houbám? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Mají bakterie nějaký význam v koloběhu prvků? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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Úkol: Vzpomeň si na nějaký příklad symbiózy bakterie s jiným organismem (jiný, neţ ty uvedené) 

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Koloběh dusíku 

 

 atmosféra obsahuje 78% dusíku 

 hlízkové bakterie, ţijící na kořenech bobovitých rostlin jej umějí vázat v podobě amoniaku 

 další bakterie sloučeniny amoniaku přeměňují na dusitany a dusičnany 

 bakterie tak zásobují sloučeninami dusíku trávu a ostatní vegetaci 

 trávu ţerou býloţravci – získávají tím dusík k tvorbě svých bílkovin 

 masoţravci získávají dusík z masité potravy 

 část dusíku se v podobě exkrementů vrací nazpět do půdy 

 

 Protoţe člověk, zvířata i většina vegetace nejsou schopny zpracovávat vzdušný dusík, závisíme na 

bakteriální činnosti. 

 Dusík je neustále odebírán z atmosféry, ale opět se do koloběhu z mrtvých těl vrací. 

 

Člověk, vegetace, zvířata i sloţení atmosféry jsou úzce provázáni. 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Koloběh dusíku 

/otázky a úkoly 

1. Kolik dusíku je obsaţeno v atmosféře? ……………………………………………………………… 

2. Kde ţijí hlízkové bakterie?…………………………………………………………………………… 

3. Jakou schopnost mají hlízkové bakterie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak mění některé půdní bakterie sloučeniny amoniaku? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak se dostanou sloučeniny dusíku do těl býloţravců? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Na co potřebují býloţravci dusík? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jak získávají dusík masoţravci? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jak se vrací část dusíku zpět do půdy? 

a) ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………… 

9. Proč jsme společně se ţivočichy a většinou vegetace závislí na bakteriální činnosti? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Prvohory 

 

= éra trilobitů 

 

Délka trvání: 340 mil let 

Dělení na periody: 

 starší – kambrium, ordovik, silur, devon 

 mladší – karbon, perm 

 

Významné geologické události:  

 velké zalednění  

 kaledonské vrásnění 

 hercynské (variské) vrásnění – od konce devonu po začátek permu - mělo význam pro vývoj 

Českého masivu 

 1 superkontinent – Pangea, všude kolem hluboký oceán 

 černé uhlí 

 

Ţivočichové: 

 bouřlivý rozvoj ve vodním prostředí (bezobratlí i obratlovci) 

 trilobiti, lilijice, hlavonoţci, koráli 

 ryby, paryby, obojţivelníci (krytolebci) – koncem starších prvohor 

 první plazi a okřídlený hmyz – mladší prvohory 

 

Koncem prvohor z dosud neznámých příčin – hromadné vymírání (nejrozsáhlejší v dějinách ţivota na 

Zemi) – vymřelo okolo 90% všech mořských ţivočichů, postiţen i ţivot na souši 
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Rostliny: 

 řasy (voda) 

 stromovité kapradiny, přesličky a plavuně (karbon) → černé uhlí 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Prvohory 

/otázky a úkoly/ 

1. Prvohory jsou nazývány érou  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Vyjmenuj periody starších prvohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Vyjmenuj periody mladších prvohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Která vrásnění proběhla v období prvohor? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Mělo některé prvohorní vrásnění vliv na vývoj našeho území? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kolik světadílů existovalo na konci prvohor na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. V jakém prostředí ţili převáţně ţivočichové v prvohorách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jmenuj nejznámější bezobratlé ţivočichy prvohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jmenuj obratlovce, kteří se koncem starších prvohor objevili ve vodním prostředí: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Na souši se začali ţivočichové rozvíjet v mladších prvohorách. Byli to: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jmenuj rostliny, které se vyskytovaly v prvohorním moři: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Za teplého a vlhkého podnebí v mladších prvohorách nastal obrovský rozvoj suchozemských 

výtrusných rostlin. Jmenuj je: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. K jaké významné události došlo koncem prvohor? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 



14 
 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: (pouţij 2 různé barvy) 

kambrium  perm  ordovik  devon  karbon  silur 

 

mladší      starší 

Domácí příprava: 

 

 

 Datum: 

Druhohory 

 

= éra plazů 

Délka trvání: 160 mil. let 

Rozdělení na periody: trias, jura, křída 

 

Významné geologické události: 

 rozpad Pangey kontinenty začaly postupně dostávat dnešní podobu 

desky světadílů se od sebe oddalovaly 

→ nedocházelo ke sráţkám 

→ nevznikala nová pohoří 

→ rozdělení původního souvislého oceánu – přibliţně dnešní podoba 

 vznik mohutných vrstev vápenců 

 dopad velkého meteoritu 

 

Ţivočichové: 

 amoniti, belemniti (hlavonoţci), rozvoj planktonu 

 rozvoj dinosaurů – ovládli všechna prostředí (souš, vodu, vzduch) býloţraví, masoţraví, 

mrchoţraví 

 rozvoj ryb, drobných druhů savců a ptáků 

 brouci, blanokřídlý hmyz (souvisí s rozvojem kvetoucích rostlin) 

 Archeopteryx – prapták, slepá vývojová větev (není povaţován za přímého předka ptáků) 

 

Rostliny: 

 rozvoj nahosemenných rostlin (cykasy, jinany, běţnější jehličnany) 

 začal nástup krytosemenných rostlin 

 

Závěr druhohor - hromadné vymírání organismů – nebylo tak rozsáhlé, ale náhlé 

- zcela vyhubilo téměř všechny dinosaury, poměrně dobře přečkali savci - počátek alpínského 

vrásnění 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Druhohory 

/otázky a úkoly/ 

1. Druhohory nazýváme érou  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jmenuj periody druhohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. K čemu došlo po rozpadu Pangey? 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Proč nevznikala v druhohorách nová pohoří? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kteří bezobratlí ţivočichové obývali druhohorní moře? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Která skupina ţivočichů ovládla všechna prostředí?……………..……………………………………. 

7. Co bylo potravou dinosaurů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Které další skupiny ţivočichů se začaly v druhohorách rozvíjet? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. S čím souvisí výskyt hmyzu v druhohorách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Které rostliny dominovaly v druhohorách? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Které druhy ţivočichů koncem druhohor prakticky vyhynuly? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Kteří ţivočichové poměrně dobře přečkali druhohorní vymírání organismů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Po rozpadu Pangey a) vznikala nová pohoří b) nevznikala nová pohoří 

V druhohorách a) vznikaly vrstvy vápenců b) nevznikaly usazeniny 

Dinosauři ţili a) jen na souši b) ovládli všechna prostředí  

Archeopteryx a) je předchůdcem ptáků b) není přímým předchůdcem ptáků 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Třetihory 

 

= éra savců 

Délka trvání: 63 mil. let 

Rozdělení na periody: paleogén (starší), neogén (mladší) 

 

Významné geologické události: 

 alpínské vrásnění → Atlas, Pyreneje, Alpy, Karpaty, Kavkaz, Pamír, Himaláje, Kordillery 

 oddělení Austrálie a Antarktidy od zbytků Pangey 

 intenzívní sopečná činnost → vznik vulkanických pohoří 

 vznik hnědouhelných pánví 

Ţivočichové: 

 rozvoj ptáků  

 rozvoj savců → první kopytníci a šelmy (paleogén) 

→ chobotnatci, koňovití, první ţivočišní předchůdci člověka (neogén) 

Rostliny: 

 jehličnany → hnědé uhlí 

 krytosemenné rostliny – opadavé listnaté stromy 

 jednoděloţné a dvouděloţné rostliny, travní porosty 

 

Konec třetihor – výrazné ochlazení – 1. doba ledová 

Poznámka: 

 

 

Třetihory 

/otázky a úkoly/ 

1. Třetihory nazýváme érou  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jmenuj periody třetihor:  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Alpínské vrásnění mělo za následek vznik velkých pásemných pohoří např.: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Vrásnění vyvolalo také sopečnou činnost. Co bylo jejím výsledkem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak došlo ke vzniku hnědouhelných pánví? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Které skupiny ţivočichů zaznamenaly v třetihorách největší rozvoj? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Rostlinstvo třetihor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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8. Jaký důsledek mělo ochlazení koncem třetihor? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Přečti si následující věty a napiš je znovu tak, aby tvrzení byla správná: 

V období třetihor vyvrcholilo kaledonské vrásnění. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

V třetihorách vzniklo ze stromovitých kapradin, přesliček a plavuní hnědé uhlí. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Koncem třetihor ještě neţili ţivočišní předchůdci člověka. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Čtvrtohory 

 

= éra člověka 

Doba trvání: 2 mil. let po současnost 

Rozdělení na periody: pleistocén – po poslední dobu ledovou 

holocén – poslední meziledová doba (současnost) 

 

Významné geologické události: 

 střídání dob ledových (perioda asi 10 za poslední 1 milion let) 

a meziledových – podobné klima dnešnímu 

 periodické změny oslunění Země 

 pevninský ledovec zasahoval aţ do oblasti střední Evropy 

 vznik dnešního reliéfu 

 pokles vodní hladiny → vynořen Beringův průliv → migrace z Asie do Ameriky 

 prohlubování říčních koryt 

 tvorba půdních profilů 

 ledovcové morény 

Ţivočichové: 

 mamuti, srstnatí nosoroţci, a jeskynní medvědi 

 rozvoj hominidů 

 dokončen vývoj člověka do současné podoby 

Rostliny: 

 dnešního typu (podle typu klimatických pásem v dobách ledových a meziledových) 
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Vědy zkoumající poslední období čtvrtohor: 

Antropologie – studium lidských kosterních pozůstatků 

Archeologie – studium vývoje lidské civilizace 

Paleoklimatologie – studium přirozených klimatologických změn 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Čtvrtohory 

/otázky a úkoly/ 

1. Čtvrtohory nazýváme érou  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jmenuj periody čtvrtohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Která geologická událost je nejcharakterističtější pro období čtvrtohor? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co umoţnilo migraci z Asie do Ameriky? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Kam aţ zasahoval při zalednění pevninský ledovec? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jmenuj nejznámější ţivočichy čtvrtohor: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Na čem záviselo rozšíření rostlin a ţivočichů v dobách ledových a meziledových? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Měly čtvrtohory nějaký význam pro vývoj člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

Antropologie      studium vývoje lidské civilizace 

 

Archeologie      studium přirozených klimatických změn 

 

Paleoklimatologie     studium lidských kosterních pozůstatků 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Geologický vývoj území České republiky 

  

Na našem území se stýkají dvě velké geologické jednotky: 

1. Český masiv (většina území)  

2. Západní Karpaty (svým okrajem zasahují na východní část Moravy)  

 

 hranici mezi oběma celky lze vést zhruba po pomyslné spojnici měst: Znojmo- Brno -Vyškov - 

Přerov - Ostrava. 

 

 obě oblasti se vyvíjely zpočátku samostatně 

 

 Český masiv vznikl spojením několika starších a menších oblastí na rozhraní starších a mladších 

prvohor 

 ke spojení došlo tzv. variským (hercynským) vrásněním 

 vyvrásnilo se horstvo, které bylo uţ koncem prvohor zarovnáváno erozí 

 

Západní Karpaty byly 

 vyvrásněny v třetihorách tzv. alpínským vrásněním v důsledku stlačování prostoru  

mezi euroasijskou a přibliţující se africkou deskou 

 obě jednotky se spojily po nasunutí vnějšího vyvrásněného pásma přes východní okraj Českého 

masívu 

 vnější pásmo Karpat je tvořeno souvrstvím hornin, které nazýváme flyš (flyšové pásmo) 

 flyšová souvrství jsou tvořena zejména pískovci a jílovci 

 ve flyšovém pásmu leţí Moravskoslezské Beskydy, Ţdánický les, Chřiby, Vizovické, Hostýnské a 

Vsetínské vrchy a Bílé Karpat 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Geologický vývoj území České republiky 

/otázky a úkoly/ 

1. Ke kterým geologickým jednotkám patří území naší republiky? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Která geologická jednotka je větší? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Která část naší republiky patří geologicky k Západním Karpatům? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4.  Vymez pomyslnou hranici mezi oběma geologickými celky: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Ve kterém období vznikl Český masiv? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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6. Co bylo příčinou vzniku Českého masivu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Změnil se vzhled horstva, které vzniklo variským vrásněním? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Ve kterém období se vyvrásnily Západní Karpaty? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Co bylo příčinou vzniku Západních Karpat? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Jak nazýváme souvrství hornin, které tvoří vnější pásmo Západní Karpat? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jakými horninami jsou tvořena flyšová souvrství? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Která pohoří leţí ve flyšovém pásmu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Český masiv tvoří  a) menší část našeho území  b) většinu našeho území 

Český masiv je  a) starší neţ Západní Karpaty  b) mladší neţ Západní Karpaty 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Geologický vývoj území České republiky – Český masiv 

 

Starohory 

 většinou moře, horniny z tohoto období zachovány: 

 v přeměněné podobě (převáţně ruly) - Krušné hory, Slavkovský les, Krkonoše, Hrubý Jeseník 

- oblast moldanubika = Českomoravská vysočina,  

jihočeské pánve, Novohradské hory, Šumava, Český les 

 nepřeměněné a nezvrásněné horniny usazené v období mladších starohor 

Ţelezné hory, oblast mezi Kralupy nad Vltavou, 

Kladnem, Ţluticemi, Domaţlicemi, Klatovy a Příbramí 

 

Prvohory 

 naše území několikrát zaplaveno mořem → vznik mořských usazenin (břidlice, droby, vápence) 

Barrandien – vápence mezi Prahou a Plzní 

Český a Moravský kras - vápence 

Krušné hory, Krkonoše, Hrubý Jeseník – přeměněny jako fility a svory 

 variským vrásněním byly dílčí jednotky Českého masivu zpevněny v jednotný celek, Český masiv 

se v té době stal souší 

 ve sladkovodních baţinách svrchního karbonu později vyrostly pralesy kapradin, přesliček a plavuní 

→ odumřelé zbytky se časem přeměnily na černé uhlí 

 koncem období byl Český masiv erozní činností zarovnán téměř do roviny 

 

Druhohory 

 většinu druhohor byl Český masiv pevninou a jeho povrch byl dále zarovnáván 

 období svrchní křídy → pokles → od severovýchodu zalit mělkým mořem → vznik 

usazených hornin- pozůstatek = Česká křídová tabule (pískovce, opuky) = největší zásobárna  

podzemních vod 

 sladkovodní sedimenty - Budějovická a Třeboňská pánev 

Poznámka: 

 

 

Geologický vývoj České republiky – Český masiv 

/otázky a úkoly/ 

1. Český masiv byl ve starohorách většinou zalit ……………………………...………………………… 

2. V přeměněné podobě jsou starohorní horniny zachovány: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Nepřeměněné starohorní horniny jsou v oblastech: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. V prvohorách bylo naše území několikrát ……...……………………………………………………… 
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5. Barrandien je oblast mezi  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Z prvohorních vápenců jsou naše nejznámější krasové oblasti: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Přeměněné fility a svory najdeme: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Český masiv se stal v prvohorách souší po ………………………………………………….. vrásnění. 

9. Z období karbonu pochází ……………uhlí, vzniklo z ………………………………...……………… 

10. Koncem prvohor byl Český masiv erozní činností ……………………………………………………. 

11. Ve druhohorách byl Český masiv převáţně ……………………….. a dále se ……………………..… 

12. Po poklesu byl Český masiv opět částečně zalit ………………………………………………………. 

 

13. Oblast, kde se ve svrchní křídě nahromadily mořské usazeniny, nazýváme: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Sladkovodní druhohorní sedimenty najdeme v jihočeských pánvích: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Českomoravská vysočina je součástí a) Barrandienu b) moldanubika 

Oblast mezi Prahou a Plzní nazýváme a) Barrandien b) moldanubikum 

Český masiv se stal pevným celkem a) v prvohorách b) v druhohorách 

Domácí příprava: 
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Datum: 

Geologický vývoj území ČR – Český masiv od třetihor 

 

Třetihory 

 Český masiv převáţně souší, pouze na jeho východní okraj zasahovaly zálivy moře 

 tlak vrásnících se Alp a Karpat → rozlámání na kry 

 podél zlomů vyzdviţeny Krkonoše, Šumava, Český les a Krušné hory 

 v ¨Podkrušnohoří – prolom → vznik sladkovodních pánví → hnědé uhlí 

 poklesy kolem zlomů – jihočeské pánve 

 sopečná činnost → vznik sopečných pohoří (České středohoří, Doupovské hory) 

 sopečného původu je např. Říp, Trosky, Kozákov 

 vznik minerálních pramenů (Karlovarsko) 

 koncem třetihor ustoupily poslední zálivy moře 

 změna klimatu, ochlazování (konec třetihor) 

 

Čtvrtohory 

 na začátku ještě doznívala sopečná činnost 

 nejmladší sopky – Komorní a Ţelezná hůrka u Chebu, Venušina sopka u Bruntálu 

 kolísání klimatu 

 při kontinentálním zalednění byla v některých oblastech Čech a Moravy trvale zmrzlá půda 

 severní okraj našeho území modeloval pevninský ledovec - Opavsko, Ostravsko, Liberecko 

(pozůstatky – morénové usazeniny s bludnými kameny)  

 horský ledovec zasáhl Šumavu (pozůstatky=Černé a Čertovo jezero), Krkonoše, Hrubý Jeseník  

 ledovcové sedimenty přenesly řeky 

 vodní toky modelovaly údolí 

 tvorba půd 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Geologický vývoj území ČR – Český masiv od třetihor 

/otázky a úkoly/ 

1. Jaký vliv mělo alpínské vrásnění na povrch Českého masivu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Která pohoří byla vyzdviţena? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Kde se vytvořily prohlubně? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. V které části Českého masivu se vytvořily příznivé podmínky pro vznik hnědého uhlí? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Která sopečná pohoří vznikla při třetihorní sopečné činnosti? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Sopečného původu jsou také některé nápadné krajinné dominanty. Jmenuj je. 
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………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Podél zlomů vystupovaly na povrch minerální prameny. Kde? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Kdy ustoupily poslední zálivy moře? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. K jakým klimatickým změnám došlo koncem třetihor? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Docházelo ve čtvrtohorách v Českém masivu ještě k sopečné činnosti? Pokud ano, kde? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jak se projevilo kontinentální zalednění v některých místech Čech a Moravy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Které oblasti našeho území modeloval pevninský ledovec? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Jaké pozůstatky této činnosti zde můţeme najít? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Které oblasti zasáhl horský ledovec? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Uveď příklady pozůstatků tohoto zalednění: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Uveď některé další příklady utváření krajiny ve čtvrtohorách: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Nauč se ukázat zmíněná místa na mapě ČR. 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Geologický vývoj území ČR – Západní Karpaty 

 

 prodělávaly aţ do třetihor samostatný vývoj 

 jsou součástí alpsko – karpatského horstva, které se vyvrásnilo alpínským vrásněním 

 na naše území zasahuje vnější pásmo 

 bylo vyvrásněno v třetihorách a přesunuto jako příkrov přes východní okraj Českého masivu 

 je tvořeno usazeninami, které označujeme názvem flyš (pískovce, jílovce) 

 nejstarší horniny vnějších Karpat – druhohorní vápence (Pavlovské vrchy) 

 flyšová souvrství- Moravskoslezské Beskydy (konec druhohor) 

Ţdánický les, Chřiby, Vizovické, Hostýnské a Vsetínské Vrchy,  

Bílé Karpaty (začátek třetihor) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Geologický vývoj ČR – Západní Karpaty 

/otázky a úkoly/ 

1. Která část Západních Karpat zasahuje na naše území? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Při kterém vrásnění došlo k vytvoření Západních Karpat? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak se dostala vyvrásněná část Západních Karpat na naše území? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaké usazeniny označujeme názvem „flyš“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Která naše pohoří jsou tvořena souvrstvími flyše? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Z jakých hornin jsou tvořeny Pavlovské vrchy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Zakresli si do mapky pohoří Západních Karpat a nauč se je ukázat na mě ČR. 

Legenda: 

1. Pavlovské vrchy 

2. Moravskoslezské Beskydy 

3. Ţdánický les 

4. Chřiby 

5. Vizovické vrchy 

6. Hostýnské vrchy  

7. Bílé Karpaty 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Geologická mapa 

 

V geologických mapách se pouţívají pro jednotlivá geologická období ustálené barvy: 

 růţová pro starohory - sedimenty 

 hnědá pro starší prvohory (kambrium, ordovik, silur, devon) – intenzivně zvrásněné 

 modrá pro mladší prvohory (karbon, perm) – zvrásněné nejsou 

 světle zelená pro druhohory – sedimenty svrchní křídy 

 okrová pro starší třetihory – flyš Vnějších Karpat 

 ţlutá pro mladší třetihory – podkrušnohorské a jihočeské pánve, vídeňská pánev, karpatská 

předhlubeň, moravské úvaly 

 červená pro větší tělesa ţul 

 tmavě zelená pro menší tělesa – brněnský masiv, jesenický masiv 

 fialová pro oblasti tvořené čedičem 

Pohledem na mapu zjistíme, ţe naše území je neobyčejně „barevné“, tudíţ geologicky velmi pestré. 

 
Úkol: Přidej barevnou legendu a barvy pouţij k doplnění geologické mapky. 
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 Datum: 

Geologická mozaika ČR (1) 

 

- nejstarší jednotky Českého masivu = moldanubikum a Barrandien 

- nacházejí se zde horniny starohorního stáří 

 

Moldanubikum 

 velká jednotka Českého masivu 

 tvořena přeměněnými a zvrásněnými horninami a velkými tělesy vyvřelých hornin 

 původně starohorní mořské pískovce a břidlice byly tlakem a teplotou během vrásnění přeměněny na 

svory a pararuly 

 tyto metamorfované horniny se souhrnně označují krystalické břidlice 

 velká tělesa ţul – největší = středočeský a moldanubický pluton 

 krystalinikum = souhrnný název pro silně přeměněné a hlubinné vyvřeliny 

 

Barrandien 

 oblast mezi Prahou, Plzní a Klatovy 

 oblast byla 2x zaplavena mořem (v mladších starohorách a ve starších prvohorách) 

 usazeniny Barrandienu jsou zvrásněné, ale nepřeměněné pískovce, břidlice, do nichţ se vylévaly 

čedičové lávy 

 starohorní horniny – nápadné buliţníky 

 v prvohorních usazeninách jsou charakteristické nálezy zkamenělin- trilobit 

 

Srovnání: 

 v moldanubiku jsou horniny metamorfované, v Barrandienu nikoliv 

 liší se zastoupení hornin – v moldanubiku velká tělesa ţul  

 

V období devonu → Český masiv v blízkosti rovníku → v moři koráli → později vytvořily korálové útesy 

→ z nich se později vytvořily krasové jevy (Český kras) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

 

Geologická mozaika ČR – nejstarší jednotky 

/otázky a úkoly/ 

1. Které jsou nejstarší geologické jednotky Českého masivu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Podle čeho se usuzuje na to, ţe moldanubikum a Barrandien jsou nejstaršími geologickými 

jednotkami Českého masivu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jakými horninami je tvořena oblast moldanubika? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Jaké horniny označujeme názvem „krystalické břidlice? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Krystalinikum je  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Vymez oblast Barrandienu: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kdy byla oblast Barrandienu zalita mořem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jakými horninami je tvořena oblast Barrandienu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Které charakteristické zkameněliny se vyskytují v prvohorních usazeninách Barrandienu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. V čem je rozdíl mezi moldanubikem a Barrandienem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Kde se nacházel Český masiv v období devonu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Z čeho se vytvořily krasové jevy v Českém krasu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Nauč se orientovat v geologické mapě a ukázat oblasti moldanubika a Barrandienu 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Geologická mozaika ČR (2) 

 

Permokarbonské pánve 

= souvislý pás, který se táhne od Plzně přes Kladensko, Mělnicko, Mnichovohradišťsko do Podkrkonoší 

k Trutnovu a dále do Polska 

 horstvo vyvrásněné koncem starších prvohor rychle podléhalo v mladších prvohorách (karbon, perm) 

erozi 

 úlomky hornin se hromadily v mezihorských pánvích 

 teplé a vlhké karbonské podnebí umoţnilo velký rozvoj vegetace 

 ze zbytků rostlin se postupem času vytvořily sloje černého uhlí 

 kromě uhlí jsou v této oblasti loţiska kaolínu a jílových sedimentů (vyuţití – keramika) 

Podkrušnohorské pánve  

 vyvrásněné velehory (alpínské vrásnění) byly sunuty od jihovýchodu na Český masiv, ten pod jejich 

tlakem popraskal do velkých bloků 

 uvolněné bloky se svisle pohybovaly → vyzdviţeny Krušné hory a poklesl sousední blok 

 → ve vzniklé prohlubni (pánvi) se vytvořila soustava jezer a bujná vegetace 
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 zbytky rostlin se hromadily v jezerech, byly překrývány zvětralinami a různými usazeninami – 

výsledek = vznikaly sloje hnědého uhlí 

Úkol: V mapce vyznač obě pánve a zakresli naleziště kaolínu, hnědého a černého uhlí. 

O černé uhlí 

O hnědé uhlí 

O kaolín 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Datum: 

Geologická mozaika ČR (3) 

 

Karpatská předhlubeň 

 rozkládá se na východ od Znojma a Brna aţ k vnějším Karpatům 

 tvoří ji také Dyjsko – svratecký a Hornomoravský úval, Moravská brána a zasahuje aţ na Ostravsko 

a Opavsko 

 vytvořila se v mladších třetihorách jako pánev mezi Českým masivem a přibliţujícími se příkrovy 

vnějších Karpat 

 několik zaplavení mořem → mořské pískovce a jílovce s místními loţisky ropy a zemního plynu, 

později se vytvořily sladkovodní usazeniny 

 

Vídeňská pánev 

 zasahuje k nám z Rakouska svým severním okrajem – vytváří Dolnomoravský úval 

 vznikla v mladších třetihorách, je vyplněna písčitými a jílovitými sedimenty (pozůstatek 

několikerého zaplavení mořem)  

 v pánvi jsou loţiska ropy, zemního plynu a lignitu (= méně kvalitní hnědé uhlí) 

 

Moravský kras 

 oblast tvořená vápenci starších prvohor 

 později se vytvořily vápencové krasové jevy 

 územím protéká říčka Punkva 

 známé jsou např. Punkevní jeskyně, Sloupsko - Šošůvské jeskyně a propast Macocha 

 

Brněnský masiv 

 vytvořil se během vrásnění na přelomu starohor a prvohor 

 je tvořen hlubinnými vyvřelinami 

 je součástí velkého magmatického tělesa - brněnského plutonu 

 na povrch vystupuje také u Znojma, kde se označuje jako dyjský masiv 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Geologická mozaika (3) 

/otázky a úkoly/ 

1. Kde se rozkládá karpatská prohlubeň? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Která zeměpisná místa ji tvoří? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Ve kterém geologickém období se karpatská prohlubeň vytvořila? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Nachází se v oblasti karpatské prohlubně nějaké nerostné suroviny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Odkud k nám zasahuje vídeňská pánev? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kterou část našeho území vídeňská pánev vytváří? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kdy vídeňská pánev vznikla a jakými horninami je převáţně tvořena? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jaké nerostné suroviny se v oblasti vídeňské pánve nacházejí? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jakými horninami je tvořena oblast Moravského krasu a z kterého geologického období pochází? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Jaká říčka protéká Moravským krasem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Jmenuj nejznámější jeskyně Moravského krasu: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. V kterém geologickém období se vytvořil brněnský masiv? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13 Jaké horniny tvoří brněnský masiv? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Jak se nazývá velké magmatické těleso, jehoţ součástí brněnský masiv je? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Nauč se najít a ukázat na mapě místa a výskyt nerostných surovin, o kterých se hovoří v tomto zápise. 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Koloběh hmoty a prvků (voda, oxid uhličitý) 

 

Koloběh = děj, který se více či méně pravidelně opakuje v cyklickém čase  

Příkladem cyklických procesů uvnitř zemského systému je koloběh látek a prvků (kdyby neexistoval, 

dávno by se musely některé děje zastavit, protoţe by byly vyčerpány potřebné zdroje látek a prvků). 

Příklady: 

- Koloběh vody - voda koluje mezi atmosférou, hydrosférou, kryosférou (ledovce), pdosférou  a 

biosférou 

Vodní páry v atmosféře → kondenzace → sráţky → hydrosféra → vsakování → pedosféra 

  

 výpar 

Část vody prochází ţivými organismy. 

Existuje určitá průměrná doba, po kterou setrvává voda v koloběhu (tisíciletí v ledovcích, dny či týdny 

v ţivém těle)  

- Koloběh biogenních prvků (tj. prvků, které jsou součástí těl organismů) 

- Koloběh dusíku (zopakuj si z kapitoly „Symbiotická Země“) 

- Koloběh uhlíku (C uhlík se vyskytuje na Zemi např. ve formě oxidu uhličitého) 

CO2 v atmosféře → rostlina ho spotřebovává při fotosyntéze → uhlík se stane součásti rostliny 

 

 CO2 zpět rostlina odumře, rozloţí se  

 

CO2 se vrací do atmosféry také při dýchání 

Rostlina můţe zuhelnatět a stane se součástí litosféry- CO2 v litosféře 

Do litosféry se můţe dostat CO2 také jako vápenec vzniklý ze schránek mlţů, nebo korálů. 

Cesta uhlíku zpět do atmosféry vede např. přes metamorfózu a sopečnou činnost nebo přes zvětrávání 

hornin. 

Část uhlíku prochází i těly ţivočichů. 

Poznámka: 

 

 

Koloběh hmoty a prvků (voda, oxid uhličitý) 

/otázky a úkoly/ 

1. Vysvětli pojem „koloběh“: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co můţe být příkladem cyklických procesů uvnitř zemského systému?: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Proč by se musely některé děje zastavit, kdyby neexistoval koloběh látek a prvků? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Mezi kterými sférami koluje voda? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Která sféra se nazývá „kryosféra“? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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6. V jaké podobě je voda v atmosféře?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak se dostane voda z atmosféry do hydrosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jak se dostane voda z hydrosféry do pedosféry?.................................................................................... 

9. Jak se dostane voda z  pedosféry zpět do atmosféry?............................................................................. 

10. V jaké podobě se můţe vyskytovat uhlík na Zemi? …………………………………………………… 

11. Jak se dostane uhlík z atmosféry do těla rostliny? …………………………………………………….. 

12. Jak se dostane uhlík z rostlinného těla zpět do atmosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

13. Jak se můţe stát uhlík součástí litosféry?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

14. Úkol: Škrtni ve větách silně vytištěná slova tak, aby vznikla správná tvrzení: 

Voda je/není součástí těl ţivých organismů. 

Uhlík prochází/neprochází i těly ţivočichů. 

Rostlina se můţe/nemůţe stát součástí litosféry. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Koloběh hmoty a prvků (fosfor, síra, sůl kamenná) 

 

Koloběh fosforu (P): 

Zvětrávání hornin → uvolnění fosforu → fosfor se rozpouští se ve vodě a je přijímán rostlinami 

 

rostliny jsou konzumovány ţivočichy  

a znovu dochází ke  z odumřelých těl je P odnášen vodami do moře 

usazeniny se mohou vyvrásnit v moři se stává součástí usazenin 

  

 usazeniny jsou posléze zpevněny 

 

Koloběh síry (S): 

Síra se dostává do atmosféry například spalováním uhlí a ropy → vzniká oxid siřičitý (SO2) → 

následuje přeměna na kyselinu siřičitou → se sráţkovou vodou se vrací na zem, kde reaguje se součástkami 

hornin a půd. 

Narušení jednoho koloběhu můţe pozměnit jiné cyklické procesy. 

Příklad: 

- Pouţívání umělých hnojiv a pracích prášků → do řek se dostává velké mnoţství fosforu 

 → dojde ke krátkodobému rozmnoţení zelených řas → odčerpají kyslík z vody → úhyn ryb 

- Chlorid sodný → do moře se dostává zvětráváním hornin. Pokud by se v něm soli hromadily→ 
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vymírání ryb a dalších ţivočichů, které snesou jen určitou úroveň slanosti. 

 

Obranným mechanismus = odpar → některá mělká moře nebo pobřeţní laguny vysychají → 

na jejich dně se hromadí vrstvy solí → ty se stávají součástí usazených hornin → postupně jsou opět 

rozpouštěny → uvolňování do moře. 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Koloběh hmoty a prvků (fosfor, síra, sůl kamenná) 

/otázky a úkoly/ 

1. Při jakém procesu v přírodě se můţe uvolňovat fosfor? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jak se můţe dostat fosfor do rostlinných těl? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jak se fosfor můţe dostat do těl ţivočichů? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak se můţe dostat fosfor z rostlinných a ţivočišných těl do usazených hornin? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jak se můţe fosfor z usazených hornin dostat do hornin vyvřelých? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jak se síra můţe dostat do atmosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak se můţe síra dostat do sráţkové vody? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jak se můţe síra dostat z atmosféry do půdy? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Jak mohou umělá hnojiva nebo prací prášky ovlivnit ţivot ryb? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proč můţe zvýšené mnoţství solí v moři způsobit úhyn některých organismů? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Úkol: Následující větu uprav tak, aby vzniklo správné tvrzení: 

Narušení jednoho koloběhu můţe/nemůţe pozměnit jiné cyklické procesy. 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Kosmické vlivy  

 

- Střídání dne a noci – závisí na rotaci Země kolem své osy 

- v geologické minulosti se Země otáčela kolem své osy rychleji a den byl 

kratší 

- na začátku starohor měl 1 rok asi 880 dnů, v prvohorách měl den  

20 – 22 hodin 

- Střídání ročních období – závisí na oběhu Země kolem Slunce 

- Příliv a odliv – závisí na přitaţlivých silách Měsíce a Slunce 

Měsíc a Slunce působí na Zemi přitaţlivými (gravitačními) silami, které označujeme jako slapové síly. 

Zdvihy a poklesy hladiny oceánů a moří se opakují přibliţně po 12 hodinách. 

Výškový rozdíl mezi přílivem a odlivem závisí na velikosti a tvaru moří a na jejich pobřeţí. 

 

- Sráţky kosmických těles - dopad velkého kosmického tělesa na Zemi má katastrofální  

následky - dojde k vyvrţení velkého mnoţství prachu do atmosféry, zemětřesení, tsunami. 

Prach v atmosféře brání dopadu slunečních paprsků na zem a sniţuje teplotu o několik desítek ˚C po dobu 

několika měsíců i let. (Teorie – hromadná vymírání byla způsobena dopady kosmických těles) 

 

- Sluneční záření – jeden z nejvýznamnějších vlivů na prostředí na Zemi 

- jeho intenzita není stále stejná, výkyvy v oslunění mají za následek opakující se 

změny počasí a podnebí (např. po sto tisících letech se ve čtvrtohorách 

opakovaly doby ledové) 

- viditelné světlo slunečního záření je důleţité pro fotosyntézu 

 

Poznámka: 

 

 

 Datum: 

Kosmické vlivy 

/otázky a úkoly/ 

1. Co je příčinou střídání dne a noci? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co je příčinou střídání ročních období? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co je příčinou pravidelně se opakujícího se přílivu a odlivu? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Co označujeme pojmem „slapové síly“? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. K čemu můţe dojít po dopadu velkého kosmického tělesa na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jaké důsledky můţe mít velké mnoţství prachu v atmosféře? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Jak se projevují výkyvy v oslunění Země? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jaký význam má viditelné světlopro ţivot na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Země se otáčela kolem své osy  a) vţdy stejnou rychlostí b) v geologické minulosti rychleji 

Střídání dne a noci závisí na otáčení Země 

a) kolem své osy  b) kolem Slunce 

Střídání ročních období závisí na otáčení Země 

a) kolem své osy  b) kolem Slunce 

Příliv a odliv závisí na gravitačních silách 

a) hvězd a Měsíce  b) Slunce a Měsíce 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Geologická budoucnost Země 

 

- většina dějů, se kterými jsme se seznámili při popisu geologické minulosti, bude i v budoucnu 

pokračovat 

- některé budoucí děje můţeme dopředu popsat 

- s velkou pravděpodobností 

- s pochybami 

- vývoj některých systémů nelze předvídat 

Příklady: 

- vývoj, který nelze předvídat – zemská atmosféra - je vcelku vyloučeno, ţe bychom byli 

v budoucnu schopni předvídat s naprostou jistotou počasí 

 

- s pochybami 

Vývoj člověka- není příliš pravděpodobné, ţe se bude lidský druh vlivem přírodního výběru rychle vyvíjet 

- narůstající výška a prodluţování lidského věku není otázkou změny dědičné informace, ale způsobu 

ţivota, výţivy a lékařské péče 

- změnu by mohla přinést velká katastrofa, ale není jisté, zda by lidský druh vůbec přeţil a jaké 

podmínky by potom panovaly 

 

- s velkou pravděpodobností 

Kolísání mořské hladiny a výkyvy klimatu 

- v současné době představuje bezprostřední hrozbu globální oteplování, které vyvolává tání ledovců a 

zdvih mořské hladiny 

Pohyby a uspořádání světadílů a oceánů 

- pohyby kontinentů jsou poměrně pomalé, ale po dlouhá období geologického času poměrně stálé 
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- lze předpokládat, ţe Austrálii bude protínat rovník, ve východní Africe se otevře nový oceán a 

rozestoupí se Rudé moře 

- Severní a Jiţní Amerika budou odděleny 

Budoucnost Sluneční soustavy 

- Slunce můţe „pracovat“ poměrně stejnoměrně ještě asi 5 miliard let 

- poté dojde k jeho expanzi a následnému kolapsu do podoby tzv. “bílého trpaslíka“(malé, velmi 

hmotné hvězdy), přitom dojde k přestavbě planetárního systému 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Geologická budoucnost Země 

/otázky a úkoly/ 

1. Mezi jaké systémy lze z hlediska budoucnosti Země zařadit zemskou atmosféru? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Bude moţné v budoucnosti s naprostou jistotou předpovídat počasí? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Čím je způsobena narůstající výška člověka a prodluţování lidského věku? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. S čím souvisí narůstání výšky člověka a prodluţování jeho věku?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Jakou změnu můţe přinést globální oteplování? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jakou polohu bude mít pravděpodobně Austrálie? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jaké změny nastanou pravděpodobně v oblasti Rudého moře? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jakou polohu bude mít pravděpodobně Amerika? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Co je „bílý“ trpaslík? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Úkol č.1: Spoj čarami, co k sobě patří: 

lze předvídat s velkou pravděpodobností 

počasí s naprostou jistotou pohyby světadílů 

budoucnost Sluneční soustavy výkyvy klimatu  

nelze předvídat 

Úkol č.2: Následující větu uprav tak, aby tvrzení bylo správné: 

Většina dějů, které známe z geologické minulosti, bude/nebude i v budoucnosti pokračovat.  

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Vývoj člověka 

 

- člověk je vývojově nejvyšším článkem ţivočišného systému 

- stavbou těla patří do velké skupiny obratlovců – mezi savce 

- stavbou těla jsou mu nejblíţe lidoopi 

 

Porovnání kostry lidoopa a člověka 

 

 LIDOOP ČLOVĚK 

Lebka 

větší část obličejová 

chybí čelo 

velké nadočnicové oblouky 

chybí nos 

úzká čelist  

velké špičáky 

chybí bradový výběţek 

týlní otvor posunutý dozadu 

větší část mozková 

 

 

 

širší čelist 

 

brada 

Páteř obloukovitá 2x esovitě prohnutá 

Hrudník zploštělý zboku zploštělý zepředu dozadu 

Pánev uţší, protáhlá shora dolů  kratší, širší 

Končetiny 

horní delší, silnější, dolní kratší, slabší 

noha plochá, přizpůsobená k 

uchopování 

horní kratší, slabší, dolní delší, 

silnější 

noha vyklenutá 

 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Vývoj člověka 

/otázky a úkoly/ 

1. V čem se liší páteř člověka a lidoopa? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V čem se liší hrudník člověka a lidoopa? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. V čem se liší pánev člověka a lidoopa? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Usuď, proč má člověk, na rozdíl od lidoopa, silnější a delší dolní končetiny: 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. V čem se liší čelist člověka od čelisti lidoopa? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Která část lebky je větší u člověka a které u lidoopa? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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7. Do které skupiny obratlovců patří stavbou těla člověk? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Úkol: Nauč se vyjmenovat základní rozdíly v kostře lidoopa a člověka. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Původ a vývoj člověka 

 

- člověk svým původem navazuje na ţivočišnou říši a je součástí přírody 

- řadí se mezi primáty (opice, lidoopi, člověk a jeho předchůdci) 

 

- nálezy kosterních pozůstatků → nová svědectví o předcích člověka 

 

 důkazy existence různě vyspělých bytostí, které ţily v třetihorách a 

čtvrtohorách nejdříve na území Afriky, Asie, Evropy a pak i Ameriky 

 

- primáti obývali tropické pralesy (koruny stromů) 

- asi před 5 miliony let → změna podnebí → tropický prales se měnil na travnatou savanu 

- část primátů byla nucena opustit koruny stromů a pohybovat se ve vysoké trávě 

- bylo výhodné stavět se na zadní nohy → lepší výhled do dálky 

- lidský předchůdce se vzpřímil → uvolnění ruky pro práci → pouţívání nástrojů 

- výhodné bylo společně lovit → nutnost dorozumět se → posuňky, později řeč 

 

Pravděpodobnými přímými předky člověka byli 

- Australopithecus 

 

- Homo habilis (člověk zručný) 

 

- Homo erectus (člověk vzpřímený) 

 

- Kromaňonec (člověk předvěký) 

 

Neandrtálec (člověk pravěký) – slepá větev – ţil současně s moderním člověkem, z neznámých  

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Původ a vývoj člověka 

/otázky a úkoly/ 

1. Jakým způsobem jsou získávány nové poznatky o vývoji člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. V jakém prostředí ţili primáti? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Co se událo asi před 5 miliony let? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak se přizpůsobila část primátů změně ţivotních podmínek? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Proč bylo výhodné pro primáty, kteří opustili koruny stromů, stavět se na zadní nohy?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jakou výhodou bylo pro lidského předchůdce to, ţe se vzpřímil? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7.  Proč bylo důleţité dorozumívat se? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. Jak se způsob dorozumívání vyvíjel?  

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Jmenuj pravděpodobné předchůdce člověka (pouţij odborná jména): 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Proč není neandrtálec zařazen mezi přímé předchůdce člověka? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Úkoly:  

1. Prostuduj si v učebnici obrázek stromu vývoje člověka 

 

2. Doplň si v zápise ke kaţdému předku člověku nějaký údaj, který ho charakterizuje (např. jaké 

pouţíval nástroje, kde ţil apod. – pouţij učebnici) 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Jak člověk měnil svět (1. část) 

 

Stará doba kamenná (paleolit – stáří 2 miliony aţ 12 tisíc let) 

- na našem území ţilo pár set, maximálně několik tisíc lovců a sběračů 

- jejich vliv na přírodu byl menší neţ například vliv divokých koňů 

 

Střední doba kamenná (mezolit – stáří 6 – 10tisíc let) 

- malé skupiny lovců ovlivňovali přírodu vypalováním lesů 

 

- šířily se travní plochy a s nimi i velká lovná zvěř (bizoni, jeleni) 

 

Mladá doba kamenná (neolit – stáří 8 – 6 tisíc let) 

- první obrovský zásah do krajiny  - první zemědělci rozšiřovali mýtiny původně udrţované 

divokou zvěří 

- dále potom mýtili a vypalovali lesy 

 

- nechráněná půda byla splavována do řek 

 

 - stávaly se mělčí a širší 

 

Pozdní doba kamenná (eneolit – stáří 6 – 4 tisíce let) 

- člověk ovládl (domestikoval) divoké předky koně a krávy  

- vyuţívání domestikovaných zvířat k orbě → rozšíření orných ploch → více potravin 

- vzrůstal počet lidí 

- podél velkých řek (Nil, Eufrat, Indus) vznikala první města 

- růst obyvatel → další zájem o půdu → budování zavlaţovacích kanálů → nutnost 

- řídit stavby → vznik státu a byrokracie 

- první státy nebyly většinou schopny udrţet své prostředí → návrat pouště 

- oslabené státy byly rozvráceny nájezdníky 

Poznámka: 

 

 

Jak člověk měnil svět 

/otázky a úkoly/ 

1. Jak velké osídlení bylo na našem území v paleolitu? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Jaký vliv měl člověk v té době na přírodu? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jakým způsobem si zajišťovali lidé v neolitu obţivu? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jaký vliv na přírodu mělo vypalování lesů ve střední době kamenné? 

………………………………………………………………………………………………………………… 
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5. Ve které době začal člověk svojí činností zasahovat významným způsobem do krajiny? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Jaký důsledek mělo vypalování lesů ve střední době kamenné? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Během kterého období domestikoval člověk koně a krávy? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

8. K jakému účelu vyuţívali lidé domestikovaná zvířata? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Co bylo příčinou přibývání počtu lidí ve střední době kamenné? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

10. Kde vznikala první města? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Úkol: Spoj, co k sobě patří: 

 Stará doba kamenná mezolit 

 Střední doba kamenná eneolit 

 Mladá doba kamenná paleolit 

 Pozdní doba kamenná neolit 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Jak člověk měnil svět (2. Část) 

 

Doba bronzová a ţelezná (stáří 4 – 2 tisíce let) 

- velký rozvoj pastevectví → rozsáhlé odlesnění 

 

Antika (8. – 7. století př. n. l) 

- řecká a římská civilizace nezvládaly hospodaření s půdou  

 silné zimní deště odnášely půdu do moře 

- nedostatek obilí v erozí zničené zemi řešili Řekové zakládáním kolonií v Malé Asii 

- římskou obilnicí se stala později Afrika - nevhodné hospodaření → zničení 

 

Středověk – konec 13. století 

- naše území, aţ na pohraniční oblasti a část Českomoravské vysočiny, kolonizováno    

- vliv člověka na krajinu spíše obohacující = přeměna na mozaiku polí, pastvin a lesů 

 

Raný novověk – počínaje 16. stoletím 

- u nás rozsáhlá těţba kovů 

- spalování obrovského mnoţství dřeva ve sklárnách a ţelezárnách → úbytek lesa 

- krajina se mění do současné podoby, města velmi malá 
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Moderní doba 

- mohutná výstavba – města i vesnice 

- v okolí velkých měst ničení krajiny 

- velké mnoţství odpadků a odpadů ničí prostředí, vodu i ovzduší 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Jak člověk měnil svět – 2. část 

/otázky a úkoly/ 

1. Co bylo hlavním rysem doby bronzové a ţelezné? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Co bylo důsledkem špatného hospodaření řecké a římské civilizace v období antiky? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Jak řešili Řekové nedostatek půdy k pěstování obilí? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Jak řešili nedostatek půdy k pěstování obilí Římané? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

5. Ve kterém období byl vliv člověka na krajinu spíše obohacující? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Měl na krajinu v raném novověku nějaký vliv rozvoj průmyslu a těţba rud? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

7. Jak se na ničení krajiny podílí moderní doba? 

………………………………………………………………………………………………………………… 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Co přináší zvyšování počtu lidí 

 

- rodí se více dětí a prodluţuje se délka ţivota 

- v roce 2050 bude na Zemi ţít asi 10 miliard 

 

přinese závaţné problémy, týkající se celého globálního prostředí 

 

Vzrůstající počet obyvatel přináší tyto hlavní problémy: 

- růst ţivotní úrovně → růst spotřeby elektřiny, potravin a spotřebního zboţí 

- hromadí se odpad, znečišťuje atmosféra i oceán 

- hrozí zvýšení mořské hladiny 
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- v mnoha oblastech není moţné zaplatit odpovídající lékařskou péči, šíří se choroby v nových 

formách 

- kácí se lesy a na jejich místě vznikají pole, mnohdy nevhodně obdělávané a zavlaţované 

 

 

 

půdní eroze    vyčerpávání chudých půd zasolování půd = bezcenné 

 

Růst počtu obyvatel začíná ohroţovat naši planetu jako celek, ohroţeny jsou základní přírodní zdroje 

– místo pro všechny, dostatek potravin, vody a čistého ovzduší. 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Co přináší zvyšování počtu lidí 

/otázky a úkoly/ 

1. Co je příčinou zvyšování počtu lidí na Zemi? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Co přináší růst ţivotní úrovně? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co je jednou z příčin šíření chorob? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaký negativní důsledek má kácení lesů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Co chtějí lidé v některých oblastech získat tím, ţe se zbavují lesů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. a zavlaţování půdy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Které základní přírodní zdroje jsou ohroţeny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkoly k zamyšlení: 

1. Co si představuješ pod pojmem „růst ţivotní úrovně? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Znáš nějaké choroby, které ohroţují lidstvo? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



44 
 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Pedosféréra 

 

= půdní obal Země 

Pedologie = nauka o půdě 

Půda = směs nezpevněných částic – minerálů, hornin, organické hmoty, vody a vzduchu 

- pokrývá velkou část zemského povrchu 

- vzniká dlouhodobým procesem 

- vznik je závislý na podmínkách prostředí 

- půdy se odlišují fyzikálními a chemickým vlastnostmi 

- jednotlivé sloţky půdy jsou uspořádány do vrstev (horizontů), které tvoří půdní profil 

Půdní profil 

Typický půdní profil se skládá ze tří horizontů: 

A - většinou tmavý, bohatý organickými látkami – humusem 

B -  má obvykle hnědě – ţlutou barvu, je bohatý na minerální látky 

C - tvoří kamenitý a jílovitý přechod k podloţní matečné hornině 

 

Na vzniku půdy se podílejí půdotvorní činitelé: 

- matečná hornina 

- teplota a sráţky (klima) 

- ţivé organismy 

- čas 

- utváření terénu (reliéf) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Pedosféra 

/otázky a úkoly/ 

1. Vysvětli pojmy: 

Pedosféra ……..……………………………………………………………………………………………….. 

Pedologie……………………………………………………………………………………………………….. 

Půda ...………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Na čem závisí vznik půd? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Čím se půdy od sebe odlišují? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Jak jsou uspořádány jednotlivé sloţky půd? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jmenuj půdotvorné činitele: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Kolik horizontů má typický půdní profil a jak se označují? ………...………………………………… 

7. Charakterizuj horizont A: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Charakterizuj horizont B: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Charakterizuj horizont C: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

Půda pokrývá a) celý zemský povrch b) velkou část zemského povrchu 

Vznik půd je a) krátkodobý proces b) dlouhodobý proces 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Půdní typy a péče o půdu 

 

- podle obsahu humusu rozlišujeme půdní typy – černozemě, hnědozemě a podzoly 

- podle zrnitosti rozdělujeme půdy na půdní druhy – písčité, hlinité, a jílovité 

 

Půdní typy 

- Černozemě – velmi úrodné, bohaté humusem, vyskytují se hlavně v níţinách 

- Hnědozemě – méně humusu, větší potřeba hnojení, nejrozšířenější typ v ČR 

- Podzoly – chudé na ţiviny, málo humusu, ve vyšších polohách, často zalesněny 

 

Půdu ohroţuje: 

- eroze (způsobená dešti, špatnou agrotechnikou, pěstováním nevhodných plodin) 

- znečištění půd (způsobuje nadměrné hnojení a pouţívání látek proti škůdcům) 

- kyselé deště (vyluhují ţiviny, rozkládají jílové minerály, oxidy hliníku oslabují zejména stromy) 

- hutnění půd těţkou mechanizací (sniţuje se pórovitost půd) 

- výstavba 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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 Datum: 

Půdní typy a péče o půdu 

/otázky a úkoly/ 

1. Podle čeho se rozlišují půdy na půdní typy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jmenuj 3 základní půdní typy: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Podle čeho se rozlišují půdy na půdní druhy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jmenuj 3 základní půdní druhy: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Charakterizuj černozemě: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Charakterizuj hnědozemě: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Charakterizuj podzoly: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Na našem území se vyskytují většinou hnědozemě. Podle své úvahy, znalostí ze zeměpisu a mapky 

v učebnici napiš, kde, kde jsou v naší republice  

černozemě: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

podzoly: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Hydrosféra 

 

- nesouvislý vodní obal Země  

- začala se vytvářet před 4 miliardami let, kdy teplota zemského povrchu klesla pod 100  C       

 

Voda 

- vyskytuje se ve skupenství kapalném, pevném a plynném 

- setrvává v neustálém koloběhu mezi hydrosférou, atmosférou a litosférou 

- pokrývá zhruba dvě třetiny povrchu naší planety (v oceánech – 97%, vázaná v ledovcích- 2%, sladká 

voda 1%) 

- je schopná vyluhovat prvky z minerálů, nebo minerály rozpouštět 

- tvoří většinu hmoty ţivých organismů  

(ţivotní děje jsou zaloţeny na reakcích látek, rozpuštěných ve vodním prostředí) 

 

Voda slaná 

- obsahuje různé procento rozpuštěných solí a rozpuštěné atmosférické plyny (nejvíce CO2) 

- obsah solí rozpuštěných v 1litru vody = salinita (slanost) 

- v oceánech je přemísťována mohutnými proudy (v povrchových vrstvách jsou tyto pohyby 

způsobeny větry, ve větších hloubkách rozdílem v hustotě vody- salinitou a teplotou) 

 

Voda sladká 

a) povrchová 

- na zemském povrchu je soustředěna v jezerech a vodních tocích 

- je transportována řekami a jejich přítoky 

- přehradní nádrţe - zdroj elektrické energie, rezervoáry pitné vody, zachycují přívalové 

vody, slouţí k rekreačním účelům 

b) podzemní 

- zdrojem je především sráţková voda, vsakující pod povrch 

- většinou je zásobárnou kvalitní pitné vody 

- podzemní vody jsou studené, teplé, někdy i minerální  

- místo, kde vyvěrá podzemní voda na povrch = pramen 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Hydrosféra 

/otázky a úkoly/ 

1. Co je hydrosféra? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Kdy se začala hydrosféra vytvářet? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. V jakém skupenství se voda vyskytuje? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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4. Kde je voda na zemském povrchu vázána? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Mezi kterými zemskými sférami se voda neustále pohybuje? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Jakou vlastnost má voda v souvislosti s prvky a minerály? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Proč je voda ţivotně důleţitá pro organismy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Co obsahuje slaná voda? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Co označujeme pojmem „salinita“ (slanost)? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Co je příčinou přemísťování vody v oceánech? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Co zahrnuje pojem „povrchová voda“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. K čemu slouţí přehradní nádrţe? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Co je zdrojem podzemní vody? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

14. Jaký hlavní význam má pro nás podzemní voda? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Jaké mohou být podzemní vody? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

16. Co označujeme pojmem „pramen“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 1 : Zopakuj si z kapitoly „Jeskyně a krasové jevy“ jak se podílí voda na vytváření krasových  

jeskyní.  

 

Úkol č. 2 : Zakresli a popiš jednouchý koloběh vody v přírodě. 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Atmosféra 

 

- je plynný obal Země a nejsvrchnější geosféra planety Země, dosahuje výšky zhruba 700 km 

- v horní části je velmi řídká a pozvolna přechází v kosmický prostor 

- na místě je udrţována zemskou gravitací 

- je také zdrojem vody v podobě vodních par 

- řady procesů, které probíhají v atmosféře, se účastní i ţivé organismy 

 

Vrstvy atmosféry 

- exosféra 

- termosféra  

- mezosféra 

- stratosféra 

- troposféra 

 

Stratosféra 

- její součástí je ozonosféra, vrstva se zvýšeným obsahem ozonu (ve výšce 15 – 35 km) 

- pohlcuje část ultrafialového záření a tím chrání organismy 

- ozon rozkládají sloučeniny chloru (freony)- pouţívají se např. do aerosolových rozprašovačů 

- dochází ke sniţování obsahu ozonu (velmi sníţená koncentrace = ozonová díra) 

- zvýšené ultrafialové záření podporuje vznik některých onemocnění (např. rakoviny kůţe) 

Troposféra 

- nejniţší vrstva atmosféry, její mocnost není stálá (asi 7 – 9km v polárních oblastech, 16 – 17 v 

rovníkových oblastech)) 

- teplota s nadmořskou výškou klesá 

- má největší význam pro organismy 

- odehrávají se tam všechny povětrnostní změny 

- její součástí je vzduch, který dýcháme 

- vzduch obsahuje 78% dusíku, 21% kyslíku, zbytek tvoří CO2, vzácné plyny a vodní pára 

- mnoţství kyslíku se začalo výrazně zvyšovat v důsledku činnosti organismů (zvláště 

fotosyntetizujících mořských sinic a řas) 

- vzrůstající obsah kyslíku umoţnil vytvoření vhodných podmínek pro rozvoj organismů ve vodě i na 

souši 

- v současné době udrţují organismy stálou hladinu kyslíku v atmosféře 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Atmosféra 

/otázky a úkoly/ 

1. Charakterizuj atmosféru: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jak je atmosféra udrţována na místě? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jmenuj vrstva atmosféry (od nejniţší vrstvy): 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Která vrstva atmosféry obsahuje ozonovou vrstvu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jaký význam má ozonová vrstva? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Která vrstva má největší význam pro organismy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Jaké je sloţení vzduchu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Které organismy se největší měrou podíleli na výrazném zvýšení kyslíku v atmosféře? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak je v současné době udrţována stálá hladina kyslíku v ovzduší? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Co je ozonosféra a jaký má význam? 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Vysvětli pojem „ozonová díra: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Zakrouţkuj správná tvrzení: 

 Vzduch, který dýcháme je součástí  a) stratosféry b) troposféry 

 Povětrnostní změny probíhají  a) ve stratosféře b) v troposféře 

 Ve vzduchu je nejvíce zastoupen   a) kyslík  b) dusík 

 Pro ţivot na Zemi má největší význam  a) stratosféra b) troposféra 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Atmosféra – skleníkový efekt, koloběh látek 

 

Skleníkový efekt 

- sluneční záření dopadá na povrch Země a otepluje ho 

- nespotřebované teplo vyzařuje zpět do atmosféry 

-  skleníkové plyny, vyskytující se v atmosféře (vodní pára, metan, oxid uhličitý a další) teplo 

zadrţují, takţe k jeho úniku zpět do kosmického prostoru dochází se zpoţděním 

- díky tomu je přízemní část troposféry neustále prohřátá 

- oxid uhličitý se chová jako sklo ve skleníku – propouští teplo dovnitř, ale nikoliv ven  

= skleníkový efekt (jev) 

 

Spalováním fosilních paliv → sniţování úniku tepelného záření do kosmu → na Zemi se zvyšuje teplota 

vzduchu → zvyšování skleníkového jevu → globální oteplování  

 

Koloběh látek 

- koloběhy látek nejlépe dokládají těsné spojení ţivé a neţivé přírody, ovlivňuje je i člověk 

Příklad – koloběh uhlíku (uhlík je součástí ţivé i neţivé přírody) 

- neživá příroda 

- v litosféře je nejvíce uhlíku vázáno v uhličitanech 

- mnoho uhlíku je vázáno v uhlí, ropě a zemním plynu 

- uhlík je ve formě CO2 obsaţen v atmosféře, rozpuštěn v oceánech i ve sladkých vodách 

- do cyklu uhlíku v atmosféře zasahují i procesy v litosféře: podsouvání litosférických desek → 

do pláště se dostávají vápencové usazeniny mořského dna → uvolněný CO2  se stává 

součástí sopečných plynů → přechází do atmosféry 

 

- živá příroda 

- atmosférický CO2 spotřebovávají rostliny při fotosyntéze 

- CO2 vydávají do atmosféry všechny organismy při dýchání 

- část uhlíku zůstává v tělech organismů a koluje v rámci potravních řetězců 

- odumřelá těla (biomasa) přecházejí do půdy a stávají se součástí humusu 

- při rozkladu dochází k uvolňování CO2, který bz půdy uniká zpět do atmosféry 

Zachování rovnováhy mezi mnoţstvím kyslíku a oxidu uhličitého udrţují rostliny fotosyntézou a 

všechny ostatní organismy dýcháním.     

 

Poznámka:  
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Atmosféra – skleníkový efekt, koloběh látek 

/otázky a úkoly/ 

1. Jaký vliv má sluneční záření na zemský povrch? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Co se stane s nespotřebovaným teplem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jaké látky jsou součástí skleníkových plynů? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaký vliv mají v atmosféře skleníkové plyny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak se chová oxid uhličitý? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Skleníkovým efektem byl tento proces nazván podle toho, ţe se chová jako  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Čím můţe být způsobeno globální oteplování? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. V jaké podobě se v litosféře nejčastěji vyskytuje uhlík? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Kromě litosféry je uhlík ještě obsaţen v ……………………………………………...……………….. 

10. Jak se můţe dostat uhlík z litosféry do atmosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Při kterých ţivotních dějích se uplatňuje oxid uhličitý? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Jak se dostane oxid uhličitý z odumřelých těl organismů zpět do atmosféry? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. Jakým způsobem se v přírodě udrţuje rovnováha mezi mnoţstvím kyslíku a oxidu uhličitého? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 1: Zopakuj si, co jsou to fosilní paliva: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 2: Nauč se vysvětlit proces skleníkového efektu. 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Přírodní katastrofy 

 

Katastrofa  

- náhlý, obvykle násilný převrat, při kterém se mění tvářnost celých krajin, ekosystémů a lidských 

sídel 

- slovo „katastrofa“ pouţíváme hlavně pro jevy, které se dotýkají lidské společnosti 

 

Technické katastrofy 

- nehoda jaderné elektrárny 

- únik nebezpečných látek a ropy 

 

Sociální katastrofy 

- následek válečných konfliktů, totalitních reţimů 

- dochází k pohybům velkých skupin zbídačených lidí (obtíţně přeţívají v neuspokojujících 

podmínkách – zima, nedostatek potravin, nedostatečná hygiena apod.) 

- šíření přenosných nemocí 

 

Přírodní katastrofy 

1. příčiny kosmické (pád meteoritu) 

 

2. příčiny geologické 

- zemětřesení 

- vulkanická činnost 

- sesuvy 

- sněhové a kamenné laviny 

 

3. příčiny klimatické 

- povodně 

- sucha 

- bouře, hurikány, tajfuny a tornáda 

 

- Určitým typem katastrofy jsou i vleklé krize ţivotního prostředí 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Přírodní katastrofy 

/otázky a úkoly/ 

1. Co je označováno pojmem „katastrofa“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Pro které jevy zejména pouţíváme pojem „katastrofa“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Uveď příklady technické katastrofy: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 



54 
 

4. Uveď příklady sociálních katastrof: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. V jakých podmínkách se ocitají lidé, postiţení sociální katastrofou? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Uveď 3 příčny příčiny, způsobující přírodní katastrofy: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Kosmickou katastrofou je například ………………………………………………………..………….. 

8. Uveď příklady geologických příčin přírodních katastrof: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Uveď příklady klimatických příčin přírodních katastrof: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkoly: 

1. Zakrouţkuj správnou odpověď: 

a) Vleklá krize ţivotního prostředí není ţádnou katastrofou 

b) Vleklá krize ţivotního prostředí je také určitým typem katastrofy 

2. Zapátrej v paměti a napiš konkrétní místo: 

zemětřesení - 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

výbuch sopky- 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Energie a ţivot 

 

- elektrickou energii a teplo lze získávat tradičně z nerostných surovin= z neobnovitelných zdrojů 

(uhlí, ropa) v tepelných elektrárnách 

- jejich zásoby jsou omezené 

- nebezpečí rychlého vyčerpání nehrozí v případě zdrojů obnovitelných = alternativních (energie 

Slunce, větru, tekoucí voda) 

- ve vztahu k budoucnosti jsou ekologicky perspektivní obnovitelné zdroje 

- současný trend ve výrobě elektrické energie = energetický mix 
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Energetický mix 

- kombinuje zdroje klasické a alternativní 

- zohledňuje dopad těţby a spalování fosilních paliv na ţivotní prostředí 

 

- z ekonomického hlediska je ovšem jednodušší spalování fosilních paliv 

- efektivita spočívá ve výhřevnosti fosilních paliv (niţší – hnědé uhlí, vyšší – černé uhlí a ropa) 

 

Ekologická opatření 

- mezi nejnebezpečnější látky, které se dostávají do ovzduší při spalování fosilních paliv, patří oxidy 

síry 

- oxidy síry + sráţková voda = vznik kyselin → kyselé deště 

- k odsiřování se pouţívá vápenec 

- emise - oxidy dusíku a oxid uhelnatý lze omezit úpravami způsobu spalování 

- současná technologie si zatím neumí poradit s emisemi oxidu uhličitého 

(emise = látky, znečišťující ovzduší) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Energie a ţivot 

/otázky a úkoly/ 

1. Jakým způsobem lze získat elektrickou energii a teplo? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Co jsou neobnovitelné zdroje? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Co patří mezi obnovitelné (alternativní zdroje)? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Proč je potřeba hledat místo fosilních paliv alternativní zdroje? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. V čem spočívá energetický mix? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

6. Proč je z ekonomického hlediska nejefektivnějším způsobem získávání energie spalováním fosilních 

paliv? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Co jsou emise? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Které emise nejvíce znečišťují ovzduší? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Vysvětli princip vzniku kyselých dešťů (můţeš zapsat i jednoduchou chemickou rovnicí) 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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10. Co se pouţívá k odsiřování?…………………………...……………………………………………….. 

11. Lze nějakým způsobit omezit únik oxidu dusíku a oxidu uhelnatého do ovzduší? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. S kterými emisemi si současné technologie neumí poradit? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Zamysli se a napiš několik příkladů: 

a) jak omezit mnoţství emisí ve městech 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

b) Jak ušetřit elektrickou energii v domácnosti 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Domácí příprava: 

 

 

 

 Datum: 

Energie bez kouře 

 

Jaderná energie 

- jaderná energie vzniká štěpením jader atomů uranové rudy (smolince) v jaderných reaktorech 

- přednosti = vysoká efektivita výroby energie 

- problémy= produkce velmi nebezpečného odpadu a jeho uskladňování 

- radioaktivní odpad – poměrně malý objem, jedná se ale o silné zářiče, které je potřeba zabezpečit na 

dobu mnoha generací 

 

Větrná energie 

- výkon větrné elektrárny je závislý na rychlosti větru 

- předpokladem je dostatek větrných dnů během roku 

- negativa – přílišná hlučnost, elektrárna nemůţe pracovat v příliš chladném počasí (na vrtulích se 

tvoří námraza), můţeme uvést i nebezpečí pro ptactvo nebo necitlivé začlenění do krajiny 

 

Vodní energie 

- voda v řekách a mořích = obrovský potenciál nevyčerpatelné energie 

- dá se vyuţít teplotního rozdílu mezi teplou vodou při hladině a chladnou v hloubce 

- přílivové elektrárny vyuţívají periodické kolísání výšky mořské hladiny 

- vodní elektrárny – vyuţívají energii v řekách za pomoci vodních turbín 

- vodní turbíny jsou zaloţeny na principu přeměny kinetické energie na mechanickou 
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Biomasa (organické látky vytvářené organismy – rostlinami, ţivočichy) 

- perspektivní zdroj – při spalování se uvolňuje do ovzduší minimum emisí 

- energeticky významnými rostlinami jsou rychle rostoucí byliny a dřeviny, některé jsou vhodné i pro 

výrobu technických olejů, přidávaných do pohonných hmot (řepka) 

 

Sluneční energie 

- je z hlediska ţivotního prostředí nejčistší a nejšetrnější způsob získávání energie 

- solární systémy mění sluneční energii na energii elektrickou 

- nevýhoda – příliš drahá 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 

 

 

Energie bez kouře 

/otázky a úkoly/ 

1. Jmenuj obnovitelné zdroje energie: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Na jakém principu vzniká jaderná energie? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Který nerost je pro výrobu jaderné energie nezbytný? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jaké jsou přednosti provozu jaderných elektráren? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jaké jsou zápory provozu jaderných elektráren? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Čím je nebezpečný jaderný odpad? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Na čem je závislý výkon větrné elektrárny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Jaká negativa má provoz větrných elektráren? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Jak lze vyuţít energii mořské vody? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Na jakém principu pracují vodní elektrárny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

11. Na jakém principu jsou zaloţeny vodní turbíny?  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

12. Jak můţeme charakterizovat biomasu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13. V čem se liší ve svém důsledku spalování biomasy od spalování fosilních paliv? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 
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14. Jaká skupina rostlin je energeticky významná? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

15. Na jakém principu jsou zaloţeny solární panely? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Energie větru byla vyuţívána uţ našimi předky zejména v 19. století. Znáš některý, u nás zachovalý, 

větrný mlýn? Pokus se to zjistit. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Domácí příprava: 

 

 

 

 

 Datum: 

Krajina a její funkce 

 

Krajina = výsek souše, který můţeme vymezit hranicí 

 = území, se stejným charakterem 

Funkce krajiny 

1. Uţitná 

- člověk krajinu nejdříve vyuţíval k lovu, zemědělství, stavbě manufaktur a továren 

- v krajině bydlíme, trávíme v ní volný čas 

- krajina je náš ţivotní prostor 

2. Estetická 

- kaţdá má svoji krásu, vyhledáváme krásné výhledy 

- dům s vyhlídkou má větší cenu (hodnoceno penězi) neţ dům v rovině 

- krásná krajina přináší uspokojení a zahání stres 

3. Stabilizující 

- krajina má schopnost vyrovnávat klimatické výkyvy a hospodařit s vodou 

- v málo porušené krajině se voda dobře vsakuje, potoky řeky mají dost prostoru, aby se 

rozlévaly v údolích (čím rychleji voda z krajiny odchází, tím víc se jí později nedostává) 

- přirozené krajiny vodu pomalu přijímají a pomalu v pramenech vydávají 

4. Udrţení přirozené rozmanitosti 

- krajina má určitou rozmanitost (= diverzita) 

- neţivá sloţka přírody = geologická diverzita =geodiverzita (tvar terénu, typy půd)  

- ţivá sloţka přírody = biologická diverzita = biodiverzita  

- geologická diverzita je nositelem biologické diverzity (např. zastíněné údolí – chladnomilná 

vegetace, na dně údolí – řeka – kolem ní podmáčený les s olšemi) 

5. Vytváření kulturní identity (identita = sounáleţistost) 

- pověsti, lidové zvyky, původní řemesla, tradiční architektura i samotný ţivotní styl jsou 

vázány na určitý typ krajiny 

- krajina je nejen souborem ţivých a neţivých sloţek přírody, ale i sociálních a kulturních 

vazeb 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Krajina a její funkce 

/otázky a úkoly/ 

1. Krajinu můţeme charakterizovat jako  

………………………………………………………………………………………………………………….. 

nebo jako 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Jaké funkce plní krajina? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jak člověk nejdříve vyuţíval krajinu? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Jak krajinu vyuţíváme v současnosti? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Uveď příklad estetické funkce krajiny: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Uveď 1 příklad stabilizující funkce krajiny: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Uveď příklady kulturní identity: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Úkol: Spoj čarami, co k sobě patří: 

 

 Diverzita rozmanitost neţivé přírody 

 Biodiverzita krajinná rozmanitost 

 Geodiverzita rozmanitost ţivé přírody 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Krajinné typy  

 

1.Typy krajin podle půdy a reliéfu 

 

a) Níţiny - ploché a teplé, převládají černozemě 

- pravěká historie je dlouhá, osídlení je dlouhodobé, mnoho uměleckých památek 

- značné narušení zástavbou, ţelezničními a dálničními tahy, velké ovlivnění člověkem 

- příroda se stahuje k řekám a na ojedinělé skalnaté stráně 

- Polabí, moravské úvaly, jihočeské pánve, Poohří 

 

b) Pahorkatiny - jemně zvlněná pahorkatina, převládají hnědozemě, vlhčí a chladnější neţ níţiny 

- kratší doba osídlení,  

- vyrovnaný krajinný ráz, harmonická místa se střídají s průmyslovými středisky 

- největší část území ČR, Pošumaví, Podkrkonoší, Ţďársko, Slezsko 

3 výšková patra 

- spodní – úrodná údolí potoků a řek, v jejich okolí lidská sídla, dál do svahů polnosti 

- střední – úpatí kopců, donedávna pastviny, dnes je pohlcuje les 

- horní – horský smrkový les 

 

c) Hory a horská podhůří - chladnější a vlhčí, půdy chudé 

                                          - historie poměrně mladá, přirozený ráz krajiny láká turisty 

 

2.  Typy krajin podle zachování krajinného rázu: 

 

a) Harmonická krajina - dobře zachovaná s mnoţstvím přírodních prvků 

- osídlení má tradiční formu (vesnice-moderní, ne panelákové stavby) 

b) Porušená krajina - znečištěná, většinou nevhodně zastavěná, s průmyslem, bez hodnotné přírody 

 - vznik většinou během 2. poloviny 20. století 

 

3. Umělecké krajiny: 

 

a) Klasická - působení člověka a přírody je v rovnováze, doplňuje se navzájem 

 - mírná zemědělská krajina s ostrůvky lesů a přirozenými partiemi 

 - působí uklidňujícím dojmem (Vysočina) 

 

b) Romantická - obvykle skalnatá, divoká, příroda převaţuje (Labské pískovce) 

 

c) Kosmická - obvykle plochá, bezlesá, jsou z ní dobře vidět hvězdy, lidská sídla jsou daleko (České 

středohoří, Pálava) 

_______________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Krajinné typy  

/otázky a úkoly/ 

1. V čem je odlišný reliéf níţin a pahorkatin? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Srovnej půdy níţin, pahorkatin a horských podhůří: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Srovnej dobu osídlení níţin, pahorkatin a horských podhůří: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ve kterém typu krajiny se člověk nejvíce podílí na narušování původní krajiny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Čím člověk nejvíce narušuje původní ráz krajiny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Který typ krajiny nejvíce láká turisty? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Které výškové patro pahorkatin je nejvíce osídleno a proč? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Charakterizuj harmonickou krajinu: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. V čem se liší romantická krajina od kosmické? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 1: Uvaţ, který typ krajiny je v ČR nejčastější a který je nejméně častý: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol č. 2: Jaký typ krajiny popisuje následující charakteristika: 

- Působení člověka a přírody je v rovnováze - …………………………………………………..……… 

- Historie poměrně mladá, přirozený ráz krajiny láká turisty - ………………………………………….. 

- Znečištěná, bez hodnotné krajiny - ………………….…………………………………………………. 

- Obvykle skalnatá, divoká, příroda převaţuje - ………………………………………………………… 

 

Domácí příprava: 
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 Datum: 

Tvorba krajiny 

 

- vzrůstající počet lidí, nové technologie, informační a ekonomické propojení většiny světa → 

rychlé tempo změn 

- schopnost zvládat změny závisí na dvou hlavních faktorech: 

 

1. Stav společnosti 

- občanské svobody, efektivní státní správa, úroveň vzdělání, tolerance k menšinám, fungující 

ekonomika umoţňují rychle překonat velké krize (zemětřesení, ničivé hurikány, následky 

povodní) 

 

2. Hospodaření s přírodními zdroji 

- půda 

- ubývání zemědělské půdy – výstavba budov, komunikací, znečištění a půdní eroze 

- voda (znečištění, příliš rychlý odtok vody z krajiny → snadná eroze, nedostatečné zásoby 

podzemních vod pro případ sucha) 

- revitalizace řek (=znovuoţivení) – vyčištění, toky, které byly napřímeny, jsou opět 

převáděny do meandrů (=zákruty), břehy jsou osazovány stromy, řece je umoţněno, aby 

se za povodně rozlévala do okolních luk, kde nenadělá ţádnou škodu, a naopak zmenší 

povodňovou vlny 

 

- suroviny 

- bývalé lomy jsou navraceny přírodě, jámy po těţbě hnědého uhlí v severních Čechách 

byly zatopeny a vznikly na nich rozsáhlé vodní plochy= revitalizace 

- výsypky z lomů byly buď zalesněny, nebo přeměněny na pole a vinice = rekultivace  

- z hlediska přírody člověka je mnohem výhodnější údrţba krajiny neţ její zničení a 

následná tvorba, šetřit surovinami a recyklovat je 

 

- místo 

- hospodaření s prostorem = nejzávaţnější problém středoevropské krajiny 

- lidská sídla se rozšířila daleko za dřívější hranice měst 

- neporušené krajiny byly zničeny tisíci chat 

- okraje měst jsou obklíčeny sklady a velkými obchodními centry 

- tento problém se dá řešit pevným stanovením hranic, kde je moţné stavět a které plochy 

patří lesu, polím a volné krajině 

__________________________________________________________________________________ 

Poznámka: 
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Tvorba krajiny 

/otázky a úkoly/ 

1. Jaké jsou příčiny rychlého tempa změn? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

2. Na kterých dvou faktorech závisí schopnost zvládat tyto změny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. Jaký vliv má na zvládání těchto změn společnost? 

…………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Co je příčinou ubývání zemědělské půdy? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Jak nepříznivě působí rychlý odtok vody z krajiny? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

6. Co zahrnuje pojem „revitalizace řek“? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

7. Uveď příklad revitalizace, která souvisí s těţbou surovin: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

8. Uveď příklad rekultivace: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

9. Uveď příklady špatného hospodaření s prostorem: 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

10. Jak by se dal řešit problém špatného hospodaření s prostorem? 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

Úkol: Škrtni věty, ve kterých jsou uvedena nesprávná tvrzení: 

- Zemědělské půdy neustále ubývá. 

- Příliš rychlý odtok vody z krajiny je jednou z příčin eroze. 

- Rychlý odtok vody neovlivňuje erozi. 

- Meandry jsou mělká místa řek. 

- Meandry jsou říční zákruty. 

- Hospodaření s prostorem je neřešitelný problém. 

Domácí příprava: 

 

 


