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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Seznam témat směřujících do ostatních předmětů vyučovaných na ZŠ 

  SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS 

geomorfologie 
Výbuch sopky v 
historii - D 

Zemětřesení 
v Lisabonu - 
D 

Úryvek z knihy J. 
Verna, Cesta do středu 
Země - Čj 

Popis krajiny ve Starých 
pověstech českých od 
Aloise Jiráska - ČJ 

Popis dna oceánů 
v knize Julesa 
Verna – Čj 

  Hustota - F Kovy a nekovy - F 

 Doba kdy člověk začal 
osidlovat ČR a jak zde žil 
- D 

Batyskaf Trieste 
– D 

  
Nerosty a horniny 
– Př Radioaktivita - F Teorie vzniku života - Př 

První dobytí Mt. 
Everestu - D 

  
Zemědělské 
plodiny – Př 

Práce s knihou 
Robinson Crusoe - Čj Vyrobit puzzle - Vv 

Ztroskotání 
Titaniku – D 

    Korály - Př Pompeje, římané - D   

      

Historické souvislosti se 
vznikem řeckých ostrovů 
- D   

      Zkameněliny - Př   

        
Podnínky života na Zemi 
- Př   

meteorologie a 
klimatologie 

Atmosferický 
tlak, teplota, 
hustota - F   

Atmosferický tlak, 
teplota, hustota - F 

Výpočty průměrných 
teplot - M 

Pověst o Ikarovi a 
Daidalovi - Čj 

  
Význam kyslíku 
pro život - Př 

Význam kyslíku pro 
život - Př 

Atmosferický tlak, teplota 
- F   

    
Adaptace rostlin a 
živočichů - Př   

      Mořeplavci - D     

hydrologie a 
hydrografie 

Písničky spojené s 
vodou - Hv   Chemické vzorce - Ch Skupenství vody - F 

Historie 
zámořských 
plaveb – D 

  
Plavci přes la 
Manche - Tv 

Mořské organismy, 
sukulenty - Př   

  

Hudební 
skladatelé 
inspirováni vodou 
- Hv   

Civilizace podél řek - 
D     

pedologie     Rozkladači - Př Rozvoj zemědělství - D   

    Kroužkovci - Př Živičichové v půdě - Př   

      Zmrzlá půda - Př Houby - Př   

biogeografie Živočichové - Př 
Vývoj lidské 
rasy - D Ekosystém - Př Ekosystémy - Př Vznik křovin - Př 

  
Kreslení tropů - 
Vv 

Ekosystém - 
Př 

Objevování jižního 
pólu - D 

Pravidla chování v NP - 
Ov Živočichové - Př 

  
Pozůstatky 
člověka - D 

Potravní 
řetězec - Př 

Určování organismů - 
Př Fotosyntéza- Př   

  
Pouštní rostliny- 
Př Lišejníky - Př Vznik lidské rasy - D   

  Velký třesk - Př Kulturní plodiny - Př Bezobratlí - Př   

    
Knihy s výskytem 
indiánů - ČJ Termiti - Př   

    
Starověké civilizace 
středomoří - D Adaptace živočichů - Př   

      Termiti - Př Korálový útes, vznik - Př   
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Příloha č. 2: Seznam průřezových témat v dílčích oborech FG 

  SPN Prodos Fraus Nová Škola ČGS 

geomorfologie 

Vyhledat informace 
o katastrofických 
zemětřesení - MV 

Přírodní 
katastrofy - 
ENV 

Vyhledání 
významu slova 
"geologie" - MV 

Popsat podobu 
dnešní krajiny, 
fauna a flóra - 
ENV 

Vyhledávání 
informací o výbuch 
Mt. Helen - MV 

  

Vyhledávání a práce 
s konkrétními 
webovými 
stránkami- MV 

Porovnávání 
informací o 
litosféře - MV 

Zjistit  z medií 
chování při 
katastrofách- MV Odlesňování - ENV 

      
Internet,vyhledává
ní sopek - MV Těžba - ENV 

      

Vyhledávání dle 
internetové adresy 
- MV 

Vliv člověka na 
zemský povrch - 
ENV 

        
Zásahy v krajině - 
ENV 

Práce s portálem 
Geofyzikálního 
úsatvu AV ČR - MV 

meteorologie 
a klimatologie 

Zaznamenávání 
údajů o ozónu z 
médií - MV 

Globální 
klimatická 
změna - ENV 

Předpovídání 
počasí - MV 

Látky spojené se 
škodlivým 
dopadem na 
životní prostředí - 
ENV 

Práce s portálem 
Českého 
hydrometeorologické
ho ústavu - MV 

  

Práce s portálem 
Českého 
hydrometeorologick
ého ústavu - MV 

Znečištění 
ovzduší 
ovlivněné 
člověkem - 
ENV 

Práce s weby 
věnující se 
počasí - MV 

Práce s weby 
věnující se počasí 
- MV 

Sledování denního 
tisku - MV 

  
Předpovídání počasí 
- MV   

Globální 
klimatická 
změna - ENV 

Globální 
klimatická změna 
- ENV   

hydrologie a 
hydrografie Povodně - ENV 

Povodně - 
ENV Povodně - ENV 

Znečištění vody - 
ENV 

Znečištění vody - 
ENV 

    

Vyhledávat 
značky 
minerálních 
vod - MV   

Intternet, 
vyhledávání - MV Povodně - ENV 

        
Práce s mapovými 
portály - MV 

Práce s portálem 
Českého 
hydrometeorologické
ho ústavu - MV 

pedologie     
Eroze půdy ve 
světě - ENV 

Půda, základní 
podmínka života - 
ENV 

Eroze půdy ve světě - 
ENV 

        

Vyhledat článek o 
kontaminaci půdy 
- MV Větrná eroze - ENV 

biogeografie 
Odkazy o Amazonii 
- MV 

Rozšiřování 
pouští - EVN 

Vyhynutí rostlin 
- ENV 

Význam ekologie 
- ENV 

Ohrožení živočichů - 
ENV 

  
Těžba nerostných 
surovin - ENV   

Zásahy člověka 
do přírody- Př 

Kácení tropických 
lesů - ENV 

Kácení tropických 
lesů - ENV 

    

Problémy v 
krajině spojené s 
turismem - ENV   Větrná eroze - ENV 

      
Odlesňování - 
ENV     
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Příloha č. 3: Seznamy termínů a pojmů v hodnocených učebnicích 

  dílčí obor FG geomorfologie atmosféra hydrosféra pedosféra biosféra 

S
P

N
 (

D
e

m
e

k
 J

. 
a

 k
o

l.
, 

2
0

0
7

 2
0

1
3

) 

  

zemská kůra atmosféra Hydrosféra pedosféra Biosféra 

zemský plášť  troposféra světový oceán půda Biota 

zemské jádro Vzduch 
podpovrchová 

voda 

matečná 

hornina 
vegetace 

Litosféra počasí  slaná voda ornice šířkové pásy 

břežní čára oblaka sladká voda eroze teplotní pásy 

Pobřeží rosa Vlna hnědozem 
tropický 

deštný les 

Poloostrov jinovatka Příboj černozem Poušť 

Záliv srážky 
oceánské 

proudy 
červenozem subtropy 

Pevninská kúra sněžná čára Dmutí podzol Stepi 

oceánská kúra podnebí Příliv žlutozem 
lesy mírného 

pásu 

pevninský šelf klima Odliv   tundra 

lože oceánu nadhlavník pramen   polární pustiny 

oceánská pánev tropy říční síť   savana 

středooceánský hřbet polární kruh rozvodnice   lesostep 

Magma vítr povodí   prérie 

Láva pasáty úmoří   pampy 

Sopka monzuny průtok   Tajga 

Sopouch uragány povodeň   lesotundra 

magmatický krb hurikány 
bezodtoková 

krajina 
  severní pól 

vyvřelé horniny tajfuny jezero   jižní pól 

vrásová pohoří tornáda rybník   
horní hranice 

lesa 

kerná pohoří přírodní katastrofy bažina     

Hrásť   ledovec     

Příkopová propadlina   ledovcový štít     

Zvětrávání   Fjord     

Zvětralina   půdní voda     

Spraš   Kras     

náplavová rovina         

říční údolí         

Rovina         

Pahorkatina         

Vrchovina         

Hornatina         

Nížina         

Vysočina         

celkem 35 22 27 10 21 
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dílčí obor 
FG Geomorfologie Atmosféra hydrosféra Pedosféra biosféra 

  

Geoid nížina Atmosféra hydrosféra Zvětrávání biosféra 

Zemětřesení pobřežní nížina Troposféra oceán Zvětralina Biota 

Sopka ledovcová nížina Stratosféra moře Půda biocenóza 

Zěmětřesné vlny říční nížina Mezosféra delta humus fytocenóza 

zemská kúra niva Termosféra záliv půdotvorní činitelé Zoocenóza 

zemský plášť údolní svah Exosféra zátoka půdní horizont Geobiocenóza 

zemské jádro meandr ozonosféra průliv půdní typ potravní řetězec 
Nerost eolitické nížiny Ozon ostrov půdní druh ekosystém 

Hornina spraš 
meteorologické 
prvky 

souostroví  černozem ekologie 

oceánská kúra tabule oblačnost poloostrov matečná hornina 
tropický deštný 
les 

pevninská kúra rovina Vítr 
oceánská 
voda 

spraš Savana 

svrchní zemský plášť pahorkatina Mráz vlny   Pošť 

spodní zemský plášť vrchovina bod mrazu příboj   polopoušť 

Astenosféra hornatina teplotní inverze dmutí   zelená oáza 

Georeliéf velehornatina Srážky příliv   subtropy 

Litosféra vysočina Déšť odliv   Stepi 

Zlomy pánev Sníh 
oceánské 
proudy 

  pás lesních krajin 

Magma vrása Kroupy ledovec   Tajga 

Láva vrásové pohoří Mlha 
pevninský 
ledovec 

  Tundra 

Kráter hřbet Bouře 
horský 
ledovec 

  polární pustiny 

Sopouch eroze anemometr 
povrchová 
voda 

  výškové stupně 

Magmatický krb rokle tlak vzduchu 
podpovrchová 
voda 

    

lávová tabule zlom Pasáty vodní tok     

tufová sopka kerné pohoří západní větry potok     

středooceánský hřbet prolomy východní větry říčka     

hlubokomořský příkop 
příkopová 
propadlina 

Monzun řeka     

lože oceánu sněhová čára   veletok     

světový oceán kras   říční síť     

Rift krasové útvary   
stálý vodní 
tok 

    

pevninský šelf zavrty   
občasný 
vodní tok 

    

Vyvřelé horniny ponor   rozvodnice     

Usazené horniny ponorová řeka   úmoří     

břežní čára vyvěračka   povodí     

pevninský svah jeskyně   
bezodtoková 
oblast 

    

Pevninské úpatí propast   průtok     

Delta     jezero     

Oceánská pánev     rybník     

      přehrada     

      pramen     

      podzemní led     

celkem 75 26 40 11 21 
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dílčí obor 
FG 

Geomorfologie meteorologie 
a klimatologie 

hydrografie a 
hydrologie 

pedologie biogeografie 

  

Litosféra atmosféra Moře 
matečná 
hornina 

Ekosystém 

zemský plášť meteorologie Řeka 
neživá složka 
půdy 

tvrdolistý les 

zemské jádro počasí Jezero 
živá složka 
půdy 

Step 

zemská kůra oblačnost půdní voda 
půdní 
horizont 

Tajga 

litosferické 
desky 

srážky podzemní voda půdní typ Tundra 

Tsunami vítr vodní pára půdní druh 
tropický 
deštný les 

Geologie tlak vzduchu srážky půdy jílovité polární kraj 

středooceánský 
hřbet 

podnebí oběh vody půdy hlinité Prérie 

hlubokomořský 
příkop 

podnebný pás pramen půdy písčité Pampy 

pevninský 
ostrov 

mořské proudy Ústí zvětrávání Vádí 

sopečný ostrov teplé proudy Přítok úrodnost půdy Oáza 

korálový ostrov 
studené 
proudy 

povodí podzol Savana 

Atol   Úmoří hnědozem Monzun 

pevninský 
ledovec   

rozvodí černozem 
přírodní 
zdroje 

horský ledovec 
  

pevninský ledovec poušť 
nerostné 
suroviny 

Sněžka 
  

povodeň červenozem 
obnovitelné 
zdroje 

výškové 
krajinné stupně 

  

přehrady žlutozem 
neobnovitelné 
zdroje 

Zemětřesení 
  

protipovodňové 
hráze 

  
  

sopečná 
činnost         

Sopka         

sopečné bomby 
        

oceánská deska 
        

pevninská 
deska         

Magma         

celkem 24 12 18 17 17 
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dílčí 
obor 
FG 

Geomorfologie meteorologie a 
klimatologie 

hydrografie a hydrologie pedologie Biogeografie 

  

litosféra vnější činitelé Atmosféra hydrosféra vádí pedosféra šířková pásma 

zemské jádro zvětrávání ovzduší světový oceán creek 
živá složka 
půdy 

Fotosyntéza 

zemský plášť zvětraliny vodní pára ledovec 
minerální 
pramen 

neživá 
složka půdy 

tropický deštný les 

zemská kůra usazené horniny Ozón 
podpovrchová 
voda 

termální 
pramen 

půdní profil Savana 

litosferické desky Kras počasí  
atmosferická 
voda 

tektonické 
jezero 

humus Endemit 

pevninská kůra Závrt meteorologie oběh vody 
reliktní 
jezero 

matečná 
hornina 

Poušť 

oceánská kůra propast 
meteorologické 
prvky 

moře 
sopečné 
jezero 

zvětralina Vádí 

pevninský šelf krasová výzdoba srážky  vnitřní moře 
ledovcové 
jezero 

půdní typy Oáza 

pevninský svah pramen oblačnost okrajové moře 
průtočné 
jezero 

černozem Step 

pevninské úpatí horní tok Vítr ostrov bažina hnědozem Lesostep 

oceánská pánev střední tok troposféra souostroví vodní nádrž hnědé půdy větrná eroze 

středooceánský 
hřbet 

Delta stratosféra břežní čára přehrada 
podzolové 
půdy 

Tajga 

hlubokomořský 
příkop 

rameno mezosféra pobřeží rybník 
  

Pusty 

ostrovní oblouk hloubková eroze ionosféra záliv     Pampy 

zemětřesení boční eroze 
elektromagnetické 
vlny 

průliv   
  

Prérie 

zlom  meandr exosféra průplav     Celiny 
hypocentrum sněžná čára tlak vzduchu slaná voda     Tundry 
epicentrum ledovec proudění atol     Lesotundra 

magma 
pevninský 
ledovec 

Pasáty vlnění   
  

Permafrost 

láva horský ledovec vzduchová hmota mořský příboj     Rašeliniště 

vyvřelé horniny skalní kotel 
teplá fronta 
vzduchu 

tsunami   
  

tundrová půda 

sopečné pohoří Splaz 
studená fronta 
vzduchu 

mořský proud   
  

výškové stupně 

termální pramen Kra Monzun příliv     alpínský stupeň 

gejzír moréna Podnebí odliv     nivální stupeň 

vrása Reliéf podnebný pás dmutí     mrazový stupeň 

vrásnění výšková členitost tropický pás říční síť   
  

mrazové pustiny 

vrásová pohoří Rovina mírný pás povodí     sněžná čára 

hrásť pahorkatina polární pás rozvodí       

příkopová 
propadlina 

hornatina subpolární pás úmoří   
    

kerné pohoří velehornatina subtropický pás průtok       

endogenní síly Nížina klimatická změna sladká voda       

lomy vysočina teplotní inverze půdní voda       

náspy   Smog podzemní voda       

skalní průkopy   tepelné ostrovy pramen       

    Freon artézký pramen       

    
ozonosféra bezodtoká oblast   

    

celkem 69 36 49 12 27 

 


