
   
 

Tato aktivita projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci 
byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí. 

 

Téma: STAVBA ZEMĚ 

 

Ročník: devátý  

 

Cíle:  

▪ žák popíše stavbu Země, její jednotlivé vrstvy 

▪ žák nakreslí obrázek se stavbou Země  

▪ žák vysvětlí pojem litosféra, popíše její členění 

▪ žák vysvětlí příčinu pohybu litosférických desek 

▪ žák popíše a nakreslí druhy pohybu litosférických desek, včetně 

jejích důsledků     

 

Cíle (ŽOMJ, pokročilý):    

▪ žák popíše na obrázku stavbu Země, jednotlivé vrstvy přeloží je 

rodného jazyka 

▪ žák vysvětlí pojem litosféra 

▪ žák s pomocí obrázků zdůvodní pohyb litosférických desek 

▪ žák s pomocí obrázku doplní druhy pohybu litosférických desek, na 

základě jejich pochopení doplní do obrázku dané pojmy   

 

Cíle (ŽOMJ, začátečník):  

▪ žák přeloží do rodné řeči základní vrstvy Země 

▪ žák porovná dle obrázku stavu Země a vejce      

▪ žák přeloží do rodné řeči informace o litosféře, litosférických 

deskách a jejích pohybech   
 

Klíčové pojmy:  

Země, zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro, litosféra, litosférické desky, 

astenosféra, hlubokomořský příkop, sopka, zlom, hora (pohoří)  

 

Klíčové pojmy:  

Země, zemská kůra, zemský plášť, zemské jádro, litosféra, litosférická deska, 

příkop, hora, sopka, zlom   

 

Klíčové pojmy:  

Země, vejce, kůra, plášť, jádro, litosféra, litosférická deska, hora, sopka  

 

 

 

 

 

 



   
 

Tato aktivita projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci 
byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí. 

 

Průběh hodiny:  

 

EVOKACE (8 min) 

 

Žáci ústně porovnávají Zemi s vejcem, nejprve bez pomůcky, poté může učitel 

ukázat 2 obrázky (průřez Zemí, průřez vejcem, nebo jako alternativu může 

využít i rozkrojené jablko).  

 

Žáci říkají nahlas své nápady, pokud je třeba, učitel je vede k rozvrstvení na 3 

viditelné části.  

 

→ ŽOMJ se může zapojovat do brainstormingu. Obrázky průřezů vejce a Země 

má již v pracovním listu.  

 

 

UVEDOMĚNÍ SI (25 min) 

 

Práce s pracovním listem, žáci mohou používat učebnici, pracují ve skupině po 

4.   

 

→ ŽOMJ mají svoje pracovní listy (ve 2 variantách, začátečník, pokročilý). 

Vyučující je jim během práce k dispozici, žáci si mohou pomáhat i 

vzájemně ve skupině.  

 

→  Následuje ústní reflexe informací doplněných v pracovním listě, případně 

vysvětlení nejasností.   

 Při ústní reflexi pak vyučující využije  internetovou animaci, která je volně 

k dispozici zde: http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm  

 Tato animace jasně a přehledně vysvětluje druhy pohybu litosférických 

desek, obrázky z animace pak mají žáci i v pracovních listech.    
 

  

REFLEXE (8 min) 

 

Reflexe proběhne ve skupině. Každý žák si připraví 3 otázky na probrané učivo, 

jednu otázku pak ústně položí každému spolužákovi ze skupiny, ten na ni ústně 

odpoví.   
 

→ ŽOMJ pokročilý se může do aktivity zapojit bez úpravy, příp. může vytvořit 

třeba jen jednu nebo dvě otázky, se ŽOMJ začátečníkem může provést 

jednoduchou reflexi vyučující.     

 

 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm


   
 

Tato aktivita projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci 
byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí. 

 

Téma: ZEMĚTŘESENÍ  

 

Ročník: devátý  

 

Cíle:  

▪ žák vysvětlí pojem zemětřesení  

▪ žák vysvětlí příčinu vzniku zemětřesení 

▪ žák popíše a nakreslí proces vzniku a průběh zemětřesení  

▪ žák popíše důsledky zemětřesení pro náš život   

▪ žák uvede příklady oblastí s četným výskytem zemětřesení, ukáže je 

na mapě světa    

 

Cíle (ŽOMJ, pokročilý):    

▪ žák popíše, co ví o zemětřesení  

▪ žák s pomocí obrázku vysvětlí příčiny vzniku zemětřesení  

▪ žák s pomocí obrázku popíše průběh zemětřesení, vysvětlí dané 

pojmy 

▪ žák s pomocí obrázku uvede následky zemětřesení  

▪ žák popíše s pomocí mapy místa s častým výskytem zemětřesení   

 

Cíle (ŽOMJ, začátečník):  

▪ žák popíše, co vidí na obrázku týkajícím se zemětřesení   

▪ žák přeloží do rodné řeči informace popisující obrázky týkající se 

vzniku, průběhu a  důsledku zemětřesení   
 

Klíčové pojmy:  

zemětřesení, litosférická deska, epicentrum, hypocentrum (ohnisko), 

astenosféra, zemětřesné vlny, síla zemětřesení, seizmograf, Richterova 

stupnice, vlna tsunami     

 

Klíčové pojmy:  

zemětřesení, litosférická vlna, hypocentrum, zemětřesná vlna, příkopy, hory, 

sopky, zlomy   

 

Klíčové pojmy:  

zemětřesení, hypocentrum, zemětřesná vlna, litosférická deska  

 

 

 

 

 

 



   
 

Tato aktivita projektu Program na podporu pedagogických pracovníků při práci s žáky-cizinci 
byla spolufinancována z prostředků Evropského fondu pro integraci státních příslušníků 

třetích zemí. 

 

Průběh hodiny:  

 

EVOKACE (8 min) 

 

Žák vytvoří myšlenkovou mapu na téma Zemětřesení.  

 

Žáci ve dvojici sdílí své mapy.  

 

Dobrovolníci pak sdílí řetězce myšlenek celé třídě. 

 

→ ŽOMJ začátečník místo myšlenkové mapy pracuje s klasickým 

brainstormingem. Začátečník má k dispozici obrázek (již součástí 

pracovního listu, může mít i více obrázků k dispozici), pokročilý píše bez 

obrázku, co všechno ví o zemětřesení (taktéž již součást pracovního listu). 

Také ŽOMJ mohou nahlas říci spolužáků, co je napadlo k tématu.    

 

 

UVEDOMĚNÍ SI (25 min) 

 

Následuje práce s pracovním listem, žáci pracují samostatně s učebnicí nebo 

ve dvojicích.    

 

→ ŽOMJ mají svoje pracovní listy (ve 2 variantách, začátečník, pokročilý). 

Vyučující je jim během práce k dispozici, stejně jako ostatním žáků. 

 

→  Následuje ústní reflexe informací doplněných v pracovním listě, případně 

vysvětlení nejasností.   

 Při ústní reflexi pak vyučující může opět  využít internetovou animaci, která 

je volně k dispozici zde: 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm  

 Na závěr této animace je jasně a přehledně vysvětlen vznik a průběh 

zemětřesení. První části animace již žáci znají z předchozí hodiny, mohou si 

je tedy zopakovat.       

 Obrázky z animace pak mají žáci i v pracovních listech.   
 

  

REFLEXE (8 min) 

 

Vytvoř pětilístek na téma zemětřesení.  

 

→ V rámci reflexe vytvoří každý žák pětilístek na téma ZEMĚTŘESENÍ: 

 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/science/nature/7533950.stm
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                    (název vybraného pojmu, v tomto případě „voda“)  

                                          (jaký/á je?) - 2 slova vyjadřující popis, vlastnosti, charakteristiku pojmu 

                                                                 (co dělá?) - 3 slova, která vystihují činnosti tohoto pojmu 

                                                                                     (věta týkající se daného pojmu - má 4 slova) 

                     (synonymum k danému pojmu)        

 
 
Příklad vytvořeného pětilístku: 
voda 
slaná      podpovrchová 
vypařuje se  odtéká   vsakuje se 
Země je modrá planeta 
život 
 
 

→ ŽOMJ mohou vytvořit také tento pětilístek, třeba jen některou z jeho částí.   


