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VY_32_INOVACE_14Z_01 6. Krajina a krajinná sféra
Materiál je určen k výkladu učiva. Žáci se pomocí daných aktivit naučí rozlišovat 

jednotlivé sféry krajiny.     
Hejčová Hejčová 6. 9.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_02 6. Litosféra - Zemské těleso
Materiál je určen k výkladu učiva. Učivo slouží k utřídění znalostí o stavbě Země. 

Žáci se snaží samostatně doplňovat pojmy.                                                            
Hejčová Hejčová 6. 18.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_03 6.
Litosféra - Pohyby litosférických 

desek

Materiál je určen k výkladu učiva. Žáci se seznámí s teorií globální deskové 

tektoniky, s pohyby, ke kterým na jejich okrajích dochází, dále se seznámí s 

následky souvisejícími s pohybem desek.

Hejčová Hejčová 6. 23.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_04 6. Litosféra 
Žáci si pomocí daných křížovek zopakují základní pojmy z litosféry a krajinné 

sféry.
Hejčová Hejčová 6. 25.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_05 6. Projevy pohybů litosférických desek
Materiál je určen k výkladu učiva. Žáci se seznámí s následky souvisejícími s 

pohybem litosférických desek.    
Hejčová Hejčová 6. 30.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_06 6. Litosféra - zemské těleso Žáci si zopakují a upevní  základní pojmy z litosféry. Hejčová Hejčová 6. 30.1.2013

VY_32_INOVACE_14Z_07 6. Zemětřesení a sopečná činnost

Materiál je určen k procvičování učiva. Žáci dopisují do daných obrázků 

jednotlivé části sopky, řeší křížovku, ve které se seznámí s činnou sopkou, 

kterou se následně snaží zakreslit do mapy.     

Hejčová Hejčová 6. 6.2.2013

VY_32_INOVACE_14Z_08 6. Sopky a sopečná činnost

Materiál je určen k procvičení učiva. Žáci řeší křížovku (Pravda nebo lež), ve 

které se seznámí s názvem sopky. Vyluštěnou sopku hledají ve Školním atlase 

světa. V dané aktivitě zařazují jednotlivé sopky do daných kontinentů.                                              

Hejčová Hejčová 6. 8.2.2013

VY_32_INOVACE_14Z_09 6.
Utváření zemského povrchu - vnitřní 

přírodní činitelé

Materiál je určen k výkladu učiva.  Žáci se seznámí s vnitřními činiteli, kteří se 

podílejí na utváření zemského povrchu.                                              
Hejčová Hejčová 6. 13.2.2013

VY_32_INOVACE_14Z_10 6.
Sopky - určování polohy pomocí 

souřadnic 

Žáci si procvičí práci s atlasem, zeměpisné souřadnice daných bodů. Za pomocí 

atlasu nakreslí zjištěné sopky do mapy. 
Hejčová Hejčová 6. 13.2.2013

VY_32_INOVACE_14Z_11 6. Vnější přírodní činitelé
Materiál je určen k výkladu učiva. Žáci se seznámí se základními pojmy a 

vnějšími činiteli, kteří ovlivňují  tvar povrchu Země.                            
Hejčová Hejčová 6. 20.2.2013
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VY_32_INOVACE_14Z_12 6.
Tvary zemského povrchu - Vertikální 

členění

Materiál je určen pro výuku učiva. Pomocí daných aktivit se žáci naučí rozlišovat 

jednotlivé výškové stupně. Na daných aktivitách si utřídí znalosti o jednotlivých 

stupních.  

Hejčová Hejčová 6. 15.3.2013

VY_32_INOVACE_14Z_13 6.  Dno oceánu.
Materiál je určen k procvičení učiva. Žáci si zábavnou formou zopakují a utřídí 

znalosti o dně oceánu.     
Hejčová Hejčová 6. 20.3.2013

VY_32_INOVACE_14Z_14 6.
Tvary zemského povrchu - 

procvičování

Pomocí daných aktivit SMART si žáci osvojí polohu pohoří. Aktivity slouží k 

procvičení a upevnění znalostí o pohoří. S pomocí atlasu zakreslují do mapy 

světa vybrané pohoří.        

Hejčová Hejčová 6. 27.3.2013

VY_32_INOVACE_14Z_15 6. Atmosféra
Materiál je určen pro výklad k učivu, seznamuje žáky s významem atmosféry a s 

jejím složením. Křížovka slouží k procvičení a upevnění znalostí o atmosféře.       
Hejčová Hejčová 6. 10.4.2013

VY_32_INOVACE_14Z_16 6. Počasí

Materiál je určen k výkladu učiva, seznamuje žáky s významem atmosféry, žáci 

hledají faktory ovlivňující počasí. Z dostupných materiálů srovnávají počasí 

daných oblastí.   

Hejčová Hejčová 6. 12.4.2013

VY_32_INOVACE_14Z_17 6. Podnebí
Materiál je určen k výkladu učiva. Žáci se seznámí se základními pojmy, hledají 

faktory ovlivňující podnebí a pokouší se popsat podnebí místní krajiny.              
Hejčová Hejčová 6. 3.5.2013

VY_32_INOVACE_14Z_18 6. Hydrosféra

Výklad slouží jako obrazová a textová podpora úvodu výuky o oceánech, mořích 

a vodstvu na pevnině. Při dané aktivitě si žáci upevňují znalosti o vodstvu na 

Zemi.                                                   

Hejčová Hejčová 6. 15.5.2013

VY_32_INOVACE_14Z_19 6. Hydrosféra Pracovní  list slouží k zopakování a utřídění znalostí o vodním obalu Země. Hejčová Hejčová 6. 29.5.2013

VY_32_INOVACE_14Z_20 6. Pohyby vody na Zemi
Materiál je určen k výuce učiva. Při daných aktivitách si žáci procvičí základní  

pojmy související s pohyby vody na Zemi.
Hejčová Hejčová 6. 29.5.2013
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