
Zeměpis 9. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

V učebnici si projděte strany 54 -57
Do sešitu si zapište:
TĚŽEBNÍ PRŮMYSL - nerostné suroviny pro ostatní průmyslová odvětví
ENERGETICKÝ PRŮMYSL - vyrábí a rozvádí elektrickou energii, plyn, teplo, páru ostatnímu průmyslu
    a domásnostem
Pracovní sešit str. 35 vypracovat - poslat vyfocené do 6. 4. 

Přírodopis 9. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

Vnější geologické děje
pokračujeme na str. 56 - 58: do sešitu

3) ČINNOST VODY
→ dešťová voda → ve vápencových oblastech vzniká KRAS - jeskyně
    (dešťová voda + rozpuštěný CO2 → narušování vápence)
    usazování kalcitu (CaCO3) - tvorba krápníků
→ tekoucí voda → řeky - horní tok: velké výškové rozdíly
      velká síla vody
      tvorba kaňonů
   - střední tok: klikacení toku - zákruty = meandry
   - dolní tok: pomalý, usazování materiálu = naplaveniny
   - vlévání do moře: hodně naplavenin = úrodná půda
→ moře  → příboj (vlny naráží na pobřeží) → rozrušování hornin, řícení skal, rozpad skal → valouny,
           štěrk, písek, bahno
               → ubývá pevnina
  → příliv, odliv → přenášení kousků hornin, písku - usazování → vytváření pevniny

→ ledovce → vysokohorské oblasti → horské ledovce - posun do údolí, odnášení materiálu -morény
             (nánosy)
     → vznik řek, jezera ledovcového původu
  → polární oblasti → prvninské ledovce - Antarktida, Grónsko

4) PŮSOBENÍ VĚTRU
→ pouště → unášení materiálů, obrušování skal, ukládání materiálu = duny
→ větrná eroze → vysušování a odnos usazenin

5) PŮSOBENÍ ORGANIZMŮ
→ kořeny, zvířata, lišejníky - tvoří kyselinu, která porušuje horniny

6) PŮSOBENÍ ČLOVĚKA
→ těžba, města, komunikace, průmysl, zemědělství, umělé narovnávání koryt řek, přeměna mokřadů
→ revitalizace = po využití přírody je třeba krajinu vrátit co nejvíce do původního stavu

Pracovní sešit na str. 30 a 31 - vyplnit a poslat do 6. 4.

zajímavé video: https://www.youtube.com/watch?v=hos8ekV2cjU

Chemie 9. třída  31. 3. – 6. 4. 2020

Dostáváme se k nové kapitole, a to je Významným látkám v organizmech
Učebnice na str. 61 - do sešitu si pod nadpis namalujete postavu člověka a podle dolního obrázku popíšete
kolik procent našeho těla zaujímá jaké látka



Potom si napíšete nadpis SACHARIDY, přečtete si na str 62 a 63 text jenom ten neoznačený modrými a čer-
venými čarami, kromě glykogenu, ten také. A doplníte něco k těmto pojmům:

fotosyntéza - 
glukóza - 
sacharóza-
škrob -
glykogen - 
celulóza -

sacharidy sladké chuti =   (např. glukóza, sacharóza)

Vyfotit a poslat do 6. 4.


