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Číslo
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Název
Planeta Země
Téma hodiny
Procvičení znalostí o vzniku a stavbě Země
Předmět
Přírodopis
Ročník/y/
6. 
Anotace
Doplňováním vět, tvořením správných dvojic, popisováním obrázků upevňujeme učivo o planetě Zemi
Očekávaný výstup
Procvičení a utřídění znalostí z oblasti vzniku a stavby Země, včetně vývoje života na Zemi
Druh učebního materiálu
Pracovní list













PLANETA ZEMĚ

Popiš stavbu planety Země :














Doplň správně chybějící místa v textu:

Planeta Země vznikla před necelými ……………………….. lety. Kyslík se do atmosféry začal uvolňovat až díky vzniku ………………………….
Látky, které vznikají činností živých organismů označujeme jako látky………………….
Většina rostlin dokáže využít sluneční záření k provozu a stavbě těla a přitom uvolňovat do atmosféry kyslík. Tento proces označujeme jako…………………….
Organismy živící se odumřelými rostlinami či živočichy označujeme jako ……………
Průměr všech stavů počasí za 30 let vyjadřuje………………….


Písmenkem O označ látky organické a písmenkem A látky anorganické:
Mléko, cukr, křemen, olej, žula, slída, dřevo, půda, sklo, beton

Doplň správně procentuelní zastoupení plynů v atmosféře:

78%..................................
21%..................................
 1%...................................


Vytvoř správné dvojice:

VZDUCH                                     FREONY

CHLOROFYL                              FOTOSYNTÉZA

VODA                                          ATMOSFÉRA

OZÓN                                          HYDROSFÉRA


Urči, které  věty mluví o počasí a které o podnebí:

V Praze dnes prší.
V Maroku je v létě tepleji než v Anglii.
U nás panuje mírné klima.
Dnes bylo jasno, 35˚C.

Znázorni vzájemné potravní vztahy organismů pomocí potravní pyramidy:


Citace:
Archiv autora


PLANETA ZEMĚ- ŘEŠENÍ

1. Popiš stavbu planety Země :


                                                        JÁDRO



                                                                             KŮRA



                                                             PLÁŠŤ


2. Doplň správně chybějící místa v textu:

Planeta Země vznikla před necelými 4,6 miliardami lety. Kyslík se do atmosféry začal uvolňovat až díky vzniku stromatolitů.
Látky, které vznikají činností živých organismů označujeme jako látky organické.
Většina rostlin dokáže využít sluneční záření k provozu a stavbě těla a přitom uvolňovat do atmosféry kyslík. Tento proces označujeme jako fotosyntézu.
Organismy živící se odumřelými rostlinami či živočichy označujeme jako rozkladače (destruenty).
Průměr všech stavů počasí za 30 let vyjadřuje podnebí (klima).

          3. Písmenkem O označ látky organické a písmenkem A látky anorganické:
          O:Mléko, cukr, olej, dřevo, půda
          A: sklo, beton, slída, žula, půda
4. Doplň správně procentuelní zastoupení plynů v atmosféře:

78%............dusík......................
21%.............kyslík..................
 1%...............vzácné plyny....................


5. Vytvoř správné dvojice:

VZDUCH                                     FREONY

CHLOROFYL                              FOTOSYNTÉZA

VODA                                          ATMOSFÉRA

OZÓN                                          HYDROSFÉRA


6. Urči, které  věty mluví o počasí a které o podnebí:

V Praze dnes prší. POČASÍ
V Maroku je v létě tepleji než v Anglii. PODNEBÍ
U nás panuje mírné klima. PODNEBÍ
Dnes bylo jasno, 35˚C. POČASÍ

7. Znázorni vzájemné potravní vztahy organismů pomocí potravní pyramidy:
                                                                            
                                                                                                 káně
                                                                                                
                                                                                                 myš

                                                                                                obilí









 


