
1. Zdravím vás deváťáci. Tento týden bychom se měli podívat na přírodní 

katastrofy, o kterých v dnešní době jistě hodně slyšíte.  

Připravila jsem pro vás povídání o tomto tématu, které máte za úkol doplnit, 

viz pracovní list č.1. (můžete použít učebnici str. 92-96) 

2. Další úkol vás čeká v rámci opakování a shrnutí zeměpisu 9. ročníku. Pracovní 

list č. 2  - cvičení, během kterého budete cestovat po různých místech světa a 

postupně doplňovat státy i s následující tabulkou. 

3. Tentokrát bych si přála, aby jste tyto dva pracovní listy poslali na mou 

emailovou adresu horutova@zsstjicin.cz (můžete klidně vyfocené přes mobil) 

a já aspoň budu vědět, že jste na zeměpis úplně nezapomněli.  Máte ještě 

vypracovat referát či prezentaci. Někteří z vás mi ji poslali, za což jim děkuji. 

Můžete posílat i nadále. Každopádně ve škole se jim budeme věnovat (tedy 

doufejme). 

4. NOVINKA: pro všechny, co by se chtěli vidět a slyšet. Nabízím možnost online 

spojení. 

 Co potřebuji: ideálně notebook nebo PC s webkamerou a mikrofonem 

(popřípadě chytrý telefon nebo tablet), připojení k internetu 

 Kdy: středa 15. dubna od 11.00 do 11.30 

 Jak: Velmi jednoduše: kliknutím na uvedený odkaz: 

 https://telekonference.eu/join/4z4p0z  

 Poté zadáš jen své jméno (např. Jan Starý) a dáš povolit mikrofon a webkameru 

a jsi TAM. NIC se neinstaluje. 

 Proč: Můžeme se pobavit, vidět.. Řešit úkoly nebo cokoliv jiného   

 Prohlížeč: Využijte prosím prohlížeč Google Chrome, kdo nemá, si ho může 

naistalovat (dole odkaz, trvá to asi minutu) 

 https://www.google.com/chrome/?brand=CHBD&gclid=EAIaIQobChMIo--

a98zJ6AIViZntCh3AMQQ-EAAYASAAEgINR_D_BwE&gclsrc=aw.ds  

5. Úkoly máte tedy rozdány a můžete pracovat. Mějte se hezky.  

     Katka Horutová 
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1. Přírodní katastrofy Země 

           Otřesy zemského povrchu označujeme jako………………………………….. 

Tyto otřesy zjišťujeme tzv. ……………………………………….a  měříme podle  

………………………………………stupnice. Oblastí s velkými otřesy  jsou státy 

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

Pokud dojde k zemětřesení pod oceánskou hladinou, může vzniknout 

vlna ………………………………………………………, která může dosáhnout až výšky 

………………………………….metrů. V důsledku vnitřní aktivity Země vzniká 

vedle zemětřesení také ………………………………………………činnost. V Evropě 

je takovou např. Vesuv , která leží ve státě ……………………………….Tam 

najdeme i další dvě známé sopky …………………………………………………………. 

Na Islandu je to ……………………………        Ključevskaja se nachází ve státě 

……………………………………………….V Japonsku je známá sopka 

……………………………………. Popocatepetl leží v ……………………………………….. 

Bohužel i v naší zemi jsme se setkali s povodněmi, které vznikají často 

jako důsledek přívalových dešťů. Ta poslední nás postihla v roce 

…………………….a nejvíce zasáhla oblast ………………………………………….. 

Proto stavíme vodní nádrže, které nás chrání před povodněmi či se staví 

poldery, což jsou …………………………………………………………………………………… 

Ve městech stavíme během několika hodin mobilní protipovodňové 

zábrany.  

Velké deště způsobují pak …………………………………..půdy. Svahovým 

procesem jsou i sněhové ………………………………………….., které představují 

velké nebezpečí hlavně na …………………………………………………………………. 

Trápí nás také sucho, kdy dochází k velkému nedostatku dešťové i 

podzemní vody. Extrémním suchem trpí hlavně světadíl …………………., 

kde lidé mají hlad a podvýživu.  

Ekologickou  katastrofou je i …………………………………..jezero, které 

vysychá. 

V tropických oblastech nad oceány vznikají tropické cyklony, mezi něž 

patří …………………….. což je silně rotující vítr a má tvar trychtýře, 

nebo ……………………………………. s okem uprostřed. 

 

 

 

 

 



2. Cestování po světě 

 

a) Cestujeme z ČR na západ a překročíme řeku Rýn, vystoupíme na 

Eiffelovu věž 

 

Stát: 

 

 

b) Potom přejedeme Pyreneje a navštívíme býčí zápasy 

 

Stát: 
 

c) Přeplujeme Gibraltarský průliv a vystoupíme na pohoří Vysoký Atlas 

 

Stát: 

 

d) Pojedeme na východ a navštívíme pyramidy 

 

Stát: 
 

e) Poletíme na východ a přistaneme v Zadní Indii v zemi, která se dříve 

jmenovala Siam 

 

Stát: 

 

f) Zajdeme do země s největším počtem obyvatel 

 

Stát: 
 

g) Ještě navštívíme Zemi vycházejícího slunce 

 

Stát: 
 

h) A poletíme k jihu k obratníku Kozoroha a uvidíme klokany 

 

Stát: 

 



 

          ch)  Překročíme datovou hranici východním směrem a dostaneme se na  

                 nový světadíl, budeme mluvit španělsky a dojdeme na horu Popo- 

                 catepetl                                            

 

Stát: 
 

i) Navštívíme stát s hlavním městem Asunción 

 

Stát: 
 

j) Zahrajeme si kopanou spolu s Messim, který pochází ze státu: 

 

Stát: 

 

k) Zahlédnu Sochu Ježíše Krista, potkám Pelého a zavzpomínám na 

Olympijské hry z roku 2016 

 

Stát: 
 

Dále doplňte tabulku, která se týká států, které jste poznali 

 

Stát Hlavní město Světadíl 

   

   
   

   
   

   
   

   

   
   

   
   

 


