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Anotace:  

Pracovní list přispívá ke zkvalitnění výuky prostřednictvím 

digitálních technologií a ke zvýšení motivace žáků. Názornost a 

originalita zpracování může působit na co největší množství smyslů 

každého žáka a motivovat ho k hodnotnějšímu učení. 

Pracovní list navazuje na prezentaci „Půda 1“. Slouží k procvičení 

získaných znalostí o půdě a jejím složení. Opakuje význam slova 

zvětrávání a složek, které se na něm podílejí. Žáci si doplňováním 

slov do textu připomínají funkce, které půda plní. Porovnávají 

jednotlivé typy půd a k těmto pojmům přiřazují definice. Dělí půdu 

na povrchovou vrstvu, spodní vrstvu a podloží a zároveň ji 

zakreslují do obrázku. Celý pracovní list opakuje a procvičuje 

probírané učivo.  

 

Plněné výstupy:  
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Žák roztřídí některé přírodniny podle nápadných určujících znaků; 

uvede příklady výskytu organismů ve známé lokalitě; provádí 

jednoduché pokusy u skupiny známých látek; určuje jejich společné a 

rozdílné vlastnosti a změří základní veličiny pomocí jednoduchých 

nástrojů a přístrojů. 

 

Klíčová slova: 

Půda, zvětrávání, humus, funkce, typy, vrstvy, ornice, úrodná půda, 

hnojení, uhlí, ropa, zemní plyn. 
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