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(30.3. – 3.4.) - prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu 

Z6, Jarní rovnodennost – AKTUALITA 

Síla dne se dere k moci 

Čím je období kolem 21. března tak zajímavé?  

Nastává jarní rovnodennost, což je okamžik, kdy 
Slunce při svém zdánlivém ročním pohybu protíná 
světový rovník - přechází z jižní polokoule na 
severní.  

Při opačném pohybu, tedy při přechodu ze severní 
na jižní polokouli, nastává kolem 23. září 
rovnodennost podzimní. Při rovnodennosti je den 
stejně dlouhý jako noc. Odtud pochází sám název. 
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(30.3. – 3.4.) - (prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu) 

Z6,   Nový zápis: Vnější přírodní činitelé: pokračování 

působení vody – souvisí se vznikem JESKYNÍ 

- dešťová voda s chemickými látkami působí na vápenec, tvoří se v něm dutiny = jeskyně 

- jsou zde druhy krápníků: 

1) stalagmit   2) stalaktit     3) stalagnát     

  

 

ÚKOL 1: Najdi na mapě ČR (nebo na internetu) a napiš tři jeskyně v ČR: 

1) ……………………………………………………………………………………………………………. 

2) ……………………………………………………………………………………………………………. 

3) …………………………………………………………………………………………………………….  

 

Z6,   Nový zápis: Tvary zemského povrchu  

(přečíst v UČEBNICI ZEMĚPISU: 25.-27.strana) Přepsat, nebo vlepit tento zápis do sešitu! 

1) VERTIKÁLNÍ /= výšková/ ČLENITOST 

A/ PODLE NADMOŘSKÉ VÝŠKY (UČEBNICI ZEMĚPISU s. 25.) 

- krajinu rozdělujeme na: 

1) nížinu (do 200 m n.m.) 

2) vysočinu (nad 200 m n.m.) 

 

B/ PODLE ROZDÍLU NADMOŘSKÝCH VÝŠEK (UČEBNICI ZEMĚPISU s. 26.-27.)  
 

- výškové rozdíly v krajině: 

1) výškový rozdíl do 30 m = ROVINA 

2) rozdíl do 150 m = PAHORKATINA 

3) rozdíl do 300 m = VRCHOVINA 

4) rozdíl do 600 m = HORNATINA 

 

2) HORIZONTÁLNÍ ČLENITOST (UČEBNICI ZEMĚPISU s. 28.) 
- na okraji pevnin:  

 

záliv = mírný zářez do pevniny 

poloostrov = z jedné strany spojen s pevninou 

ostrov = ze všech stran obklopen mořem či oceánem 

fjord = hluboký zářez do mořské pevniny (např. na Skandinávském poloostrově v Evropě) 

------------------ KONEC UČIVA O LITOSFÉŘE = kamenný obal Země -------------------------------------------- 
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(30.3. – 3.4.) - (prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu) 

Z6,   Nový zápis: A T M O S F É R A (přečíst POSTUPNĚ v UČEBNICI ZEMĚPISU: 33.-45.strana) 

= vzdušný /plynný obal Země 

- chrání nás před škodlivostí a sílou slunečního záření 

- brání rychlému ochlazení zemského povrchu 

OBSAH vzduchu:    (= mezipředmětové vazby s přírodopisem) 

ÚKOL 1: V učebnici na str. 33. prostuduj a vypiš, které plyny obsahuje vzduch na Zemi? 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ÚKOL 2: Které plynové složky je ve vzduchu: 

a) 21% ………………………………………………………………………………… 

b) 78% ………………………………………………………………………………..  

Vrstvy atmosféry a jejich vlastnosti: (UČEBNICI ZEMĚPISU s. 34.) 

ÚKOL 3: V učebnici na straně 34. prostuduj obrázek: „SCHÉMA VRSTEV ATMOSFÉRY“ a text. 

K jednotlivým vrstvám atmosféry si dopiš základní popis: 

3) Vyšší vrstvy atmosféry  popis: ……………………………………………………………………… 

    …………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………… 

    ……………………………………………………………………………………………… 

2) Stratosféra   50 Km   popis: ……………………………………………………………………….. 

(součástí je OZONOSFÉRA)   ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

a/ Ozonosféra 25-30 Km  popis: ………………………………………………………………………… 

(je součástí STRATOSFÉRY)  ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

1) Troposféra 9-17 Km  popis: ..……………………………………………………………………….. 

    ……………………………………………………………………………………………….. 

    ………………………………………………………………………………………………… 

    ………………………………………………………………………………………………… 
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(30.3. – 3.4.) - (prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu) 

Z6,   Nový zápis: A T M O S F É R A (přečíst v UČEBNICI ZEMĚPISU: s. 36.++) 

POČASÍ = okamžitý stav podnebí na určitém místě v určitém čase 

- METEOROLOGIE = věda zabývající se počasím 

Co určuje, jaké bude počasí? 

1) teplota vzduchu – měří se TEPLOMĚREM ( stupně Celsia, … viz fyzika) 

2) sluneční záření – SLUNOMĚREM 

3) tlak vzduchu – TLAKOMĚREM  

4) srážky – měříme SRÁŽKOMĚREM 

5) oblačnost – sledují se typy oblačnosti A/ KUPOVITÁ B/ SLOHOVITÁ 

ÚKOL 1: V učebnici na s. 37. si prohlédni typy oblačností.  

6) síla větru – měříme ANEMOMETREM 

7) vlhkost vzduchu – VLHKOMĚREM 

 

Jaký je vztah teploty vzduchu a nadmořské výšky? 

- se stoupající               nadmořskou výškou, klesá             každých 100 metrů teplota v průměru o 0,6 

stupně Celsia. 

- existuje výjimka potvrzující toto pravidlo – pravidlo neplatí, když dojde k teplotní inverzi 

 

Co je teplotní inverze? 

= stav, kdy na horách svítí Slunce a je teplo, zatím co v údolí je chladno, mlhavo a prší 

- inverze je způsobena nepromícháním vzduchu mezi údolím a horami – tento jev způsobuje např. 

smog v ovzduší, který zabraňuje přirozenému promíchávání vzduchu  

 

Monzun 

= pravidelné proudění vzduchu v jihovýchodní Asii 

- letní monzun = pravidelné proudění, které přináší srážky nad pevninu např. nad poloostrov Přední 

Indie ( stát Indie), ostrov Srí Lanca … přibližně v období od června do září = období intenzivních dešťů 

- zimní monzun = vzdušné proudy odnáší srážky nad oceán – na pevnině je sucho a teplo  
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(30.3. – 3.4.) - (prosím vytisknout – vypracovat – vlepit do sešitu) 

 

 


