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1. ročník SŠ

vzdělávací oblast, vzdělávací obor,
tematický okruh, téma (lze
konkretizovat např. klíčovými slovy)

Člověk a příroda, Zeměpis, Fyzickogeografická sféra

metodický list/anotace – výstižný popis
způsobu použití výukového materiálu ve
výuce

Učivo se týká tématu tvarů zemského georeliéfu. Student
vyhledává v publikacích pojmy a charakteristiky a doplňuje
je do textu. Vyhledává tvary, které dokreslí do prázdných
obdélníků. Jako doplňující materiál používá školní atlas a
učebnici.

A)tektonické tvary
1) vodorovný posun
 dvě sousedící kry oddělené zlomem se pohybují vodorovně v opačných
směrech

NAKRESLI TVARY

2) příkopová propadlina
 vznik odstupem dvou litosférických desek, kdy střední kra klesá
a okolní jsou vyzdviženy

3) stupňovitý zlom
 systém stupňovitě klesajících zlomů

4) vrásové pohoří
 zvlněný tvar reliéfu způsobený v důsledku bočního stlačení zemské kůry

Antiklinála – hřbet

NAKRESLI TVARY

Synklinála – údolí

5) Příkrovové pohoří
 složitá struktura tvaru georeliéfu vzniklá působením bočních tlaků
na vrásy, které se nasunuly nebo přesunuly přes sebe
6) Kerné pohoří
 tvar vzniklý vertikálním pohybem ker podél zlomů
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7) Vrásno-zlomové pohoří
 kombinace vrás, příkrovů a zlomů podle kterých došlo ke zdvihům
a poklesům ker
8) Kozí hřbet
 specifický tvar příkře ukloněných souvrství, kde se střídají více a
méně odolné vrstvy
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9) klenba
 nahoru vyklenutá oblast kruhovitého nebo oválného půdorysu
10) pánev
 prohlubeň oválného nebo kruhovitého tvaru s převážné rovným
dnem obklopená vyvýšeninami

NAKRESLI TVAR KLENBY

NAKRESLI TVAR PÁNVE
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B)antropogenní – tvary vytvořené člověkem


tvary vyvýšené



tvary vyhloubené



tvary rovinné



tvary podzemní

1) Povrchový důl
 tvar terasovitě vytěženého kopce


rekultivovaná krajina – zarovnání a obnovení
charakteru původní krajiny po povrchové
těžbě
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2) Těžební haldy
 tvar uložení velkého množství nevyužitelné průvodní
vytěžené horniny
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3) Poldr
 vysušené území, na kterém je kontrolovaná
úroveň hladiny vody před povodní
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4) Zemědělské terasy
 terasovité uspořádání kopce pro zvýšení osevní plochy
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KLÍČ:
tvary vyvýšené (průmyslové stavby, městské aglomerace)
tvary vyhloubené (lomy, pískovny, průplavy)
tvary rovinné (nádrže, letiště, komunikace)
tvary podzemní (tunely, šachty, štoly)

