
Zeměpis 9. třída  2. 6. – 8. 6. 2020

Služby a cestovní ruch
- opakování z minulého týdne
- zkuste si najít nějaké zajímavé cestovatelské video a koukněte se na něj
(třeba o Austrálii - https://www.youtube.com/watch?v=WiBqWrkGBtc&list=PLL72deO4MHGrlYASFJDn7ui-
6FiobUmUl6&index=10)

Přírodopis 9. třída  2. 6. – 8. 6. 2020

-na následující straně máte výsledky pracáku

DRUHOHORY
- přečtěte si stranu v učebnici 79 - 80
- podívejte se na video https://www.youtube.com/watch?v=q-nLSIhidlM
- vyplňte pracovní sešit o druhohorách na str. 44

další videa: https://www.youtube.com/watch?v=jc4QtpgU5xE
 https://www.youtube.com/watch?v=X8Tsa8XvcOU
 
Chemie 9. třída  2. 6. – 8. 6. 2020

- tento týden máte ještě na pročtení drog a udělání výpisků do sešitu nebo kdo ještě místo toho chce - může 
udělat referát

- na Alfbook si uděléte testy pod Chemií běžného života - Chemie v běžném životě a Chemizace
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PRVnÍ oRGAniSmy nA Zemi

karbon, kambrium, perm, silur, devon, ordovik
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3 	 	S	pomocí	obrázku	charakterizuj	faunu	a	flóru	prvohor.

4 	 	Škrtni	organismy,	které	bys	na	své	cestě	do	pravěku	určitě	nepotkal	v	prvohorách.	

1 	 Do	schématu	vepiš	živé	organismy	vyskytující	se	v	příslušné	geologické	éře.

2 	 Přiřaď	názvy	jednotlivých	útvarů	geologické	éry	prvohor	k	odpovídajícím	časovým	obdobím.

přesličky, kapradiny

krytosemenné rostliny, jinany, cyklasy

jehličnany, savci, ptáci

srstnatí chobotnatci, mamuti

kambrium ordovik silur devon karbon perm

přesličky, obří plavuně, kapradiny

korýši, plazi, hmyz, ostnokožci
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8. geOlOgiCkÉ DĚJinY ZeMĚ

triceratops, pterodactylus, tyranosaurus, archaeropteryx

6 	 Maruška	sepsala	text	o	trilobitech.	Podtrhni	v	něm	chyby	a	oprav	ho.	

7 	 	Přiřaď	názvy	druhohorních	suchozemských	obratlovců	k	jejich	obrázkům.

Trilobiti jsou nejznámějšími organismy druhohorních moří. 

Jejich měkké krunýře, které se dělily na tři části: hlavový štít, 

hrudní štít a ocasní štít, měly obrannou funkci. Velikost těchto 

živočichů je do několika centimetrů. Významnou lokalitou  

v Čechách je podhůří nejvyšších českých hor, Krkonoš.
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5 	 	Na	obrázcích	vidíš	planetu	Zemi	a	její	kontinenty	v	době	prvohor	a	v	současnosti.	
	 Charakterizuj	postavení	jednotlivých	kontinentů	v	prvohorách.

Všechny kontinenty spojeny v jeden prakontinent spojující všechny současné kontinenty.

prvohorních

pevné

od do 40 cm

oblast Barrandienu

archaeropteryx pterodactylustyranosaurus triceratops




