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Anotace 
 Materiál navazuje na probíranou tématiku a žáci 

propojují již probrané učivo s učivem novým 
interaktivní formou. 

 Využít se dá v předmětu zeměpis, ročníku šestém. Je 
součástí tématického okruhu Přírodní sféry Země. 

 



na zemský povrch působí činitelé: 
vnitřní (e_ _ _ _ _ _ _í) vnější (e_ _ _ _ _ _í) 

 utváří tvary na 
zemském povrchu 

 patří zde: 

1. vrásnění 

2. kerná činnost 

3. sopečná činnost 

4. zemětřesení 

 dotváří zemský povrch 

 patří zde: 

1. činnost vody 

2. činnost větru 

3. teplota 

4. organismy 

ndogenn xogenn 



Vnitřní přírodní činitelé 
CO se stane, když se potkají dvě litosférické desky? 

VRÁSNĚNÍ 

 při středu dvou litosférických desek dojde k 
podsouvání jedné pod druhou a obrovským 
tlakem se zprohýbají usazené horniny na povrchu 

 vrásová pohoří: např. Karpaty, Alpy, Himaláje, 
Pyreneje 

 druhy vrás: přímá, šikmá, ležatá apod. 

Nakresli a popiš vrásu (nápověda: sedlo vrásy; koryto 
vrásy) sedlo vrásy (antiklinála) 

koryto vrásy (synklinála) 



KERNÁ ČINNOST 

 horniny už se velkým tlakem nemohou ohýbat, proto 
dojde k jejich lámání, vznikají v nich praskliny- zlomy 

 zemská kůra je rozdělena zlomy na kry, které se podél 
zlomů posouvají, vysunují, poklesávají jedna pod 
druhou 

 kerná pohoří: Ťan-Šan 



ZEMĚTŘESENÍ 

 může způsobit náhlé sesuvy hornin nebo pokles části 
povrchu Země (propast) 

http://www.youtube.com/watch?v=u4AQ7sUqPtA


SOPEČNÁ ČINNOST 

 sopečný ostrov = podmořská sopka nad hladinou 
oceánu (např. Island, Havajské ostrovy) 

 nejvyšší pevninská sopka = Kilimandžáro (6000 m 
n.m.) 

 nejvyšší podmořská sopka = Mauna Kea (zhruba 9 000 
metrů) 

 



Vnější přírodní činitelé 

 způsobují rozpad hornin, energii získávají ze Slunce– 
tento proces nazýváme jako zvětrávání a způsobují 
ho:  

 



Voda (dešťová, tekoucí led) 
 proniká do puklin, kde způsobuje rozpad hornin 

 kyselý déšť = sloučení vody s jinými prvky (oxidy 
dusíku, síry apod.) v atmosféře a následné spadnutí na 
zemský povrch 

 v místě výskytu horniny vápence voda dokáže vytvářet 
jeskyně s krápníkovou výzdobou = kras (např. 
Moravský kras, Český kras) 

 



Přiřaďte uvedené pojmy k obrázkům: 

stalaktit stalagnát stalagmit 



Vítr 
 dokáže unášet různý materiál (prach, písek apod.) a 

tím obrušovat horniny 

 duny (přesypy) = písečné pahorky v pouštích, vzniklé 
ukládáním unášeného materiálu 

 půdní eroze = vysoušení a odnos půdy větrem (např. 
rozšiřování pouští) 

 větrolamy = husté pásy stromů, zabraňující vysušování 
a odnosu půdy 

 

http://www.google.cz/imgres?q=p%C3%ADse%C4%8Dn%C3%A9+duny&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=_I8Hh9rBpjaG_M:&imgrefurl=http://www.promitani.cz/duna.php&docid=aVQ76GOyF8UnyM&imgurl=http://www.promitani.cz/duna.jpg&w=1024&h=768&ei=QAvlTtTDA4n54QTw5oSMBQ&
http://www.google.cz/imgres?q=v%C4%9Btrolamy&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=fzek5dApnBWW7M:&imgrefurl=http://galil1.blog.cz/0902&docid=KofEU5dGfPEEYM&imgurl=http://nd01.jxs.cz/706/953/4ecf601e67_39727143_o2.jpg&w=640&h=480&ei=Ag3lTv_WMsiK4gSav-SyBQ


Teplota 
 vysoká teplota předměty rozpíná – horniny můžou 

praskat 

 



Organismy 
 např. rostliny rozrušují svými kořeny horniny a naopak 

zpevňují půdu 

 člověk výrazně přetváří zemský povrch (např. stavění 
přehrad, kácení lesů…) 

 




