
Geografie VI. ročník 

Na zopakování přečíst v učebnici str. 50-52 

Zápisy do sešitu: 

1 Vliv oceánů na podnebí 

Podnebí oceánské – přímořské se týká území, která mají pobřeží. V zimě oceán uvolňuje nahromaděné teplo a 

ohřívá okolní pevninu. V létě je oceán chladnější a ochlazuje pevninu. Typické je větší množství dešťových 

srážek. Podnebí typické pro západní Evropu, západní pobřeží Ameriky. Teplé oceánské proudy zmírňují zimu 

v polárních oblastech. 

Podnebí kontinentální- vnitrozemské 

Horká léta chladné zimy, menší množství dešťových srážek. Typické pro oblast Centrální Asie 

Vliv nadmořské výšky na podnebí: s narůstající nadmořskou výškou klesá teplota vzduchu, přibývá 

atmosférických srážek.. 

K procvičení  www.ucebnice-online.cz. Zeměpis 2. díl str. 42,43 Úkol 3 na str. 45, PS str. 24 úkol 2. 

 

 

 

2 TDL = Tropické deštné lesy učebnice (str. 71 – 73) 

Výskyt: v rovníkové oblasti např. v Amazonské nížině Jižní Ameriky, Konžské pánvi v Africe. 

Celoročně teploty kolem 30°C a velké množství dešťových srážek = teplo a vlhko. Nejvíce živočišných a 

rostlinných druhů. 

Fauna: různé druhy opic, papoušků, hmyz, v Africe gorila, kočkodani, v Asii orangutan, tygr, krokodýl, v Jižní 

Americe anakonda, aligátor, lenochod. 

Flóra: stromy vysokého vzrůstu, liány, kapradiny, palmy, orchideje, v Jižní Americe eben a mahagon, ananas, 

v Asii bambus. Zemědělci pěstují banánovník, kaučukovník, kávovník, kakaovník, sklizně pepře a skořice. 

Dnes je úbytek plochy TDL způsoben nadměrným kácením a vypalováním pralesů. 

K procvičení www.ucebnice-online.cz  Zeměpis 2. díl, str. 66 

 

 

 

3 Savany učebnice (str. 74 – 75) 

Výskyt: navazující pás na TDL, např. Indie v Asii, Keňa v Africe. 

Nedostatek dešťových srážek způsobuje v oblasti dlouhá sucha, která se střídají s obdobím dešťů. 

Travnaté pláně s rozptýlenými stromy. 

Fauna: zebry, gazely, žirafy, sloni, pštrosi, nosorožci, lvi, gepardi, supi, mravenečník. 

Flóra: strom baobab v Africe, pěstování prosa, batátů, bavlníku, podzemnice olejné. 

Z důvodu intenzivního chovu dobytka se zmenšuje rozloha savan – rozšiřování pouští! 

 

 

  

4 Pouště a polopouště učebnice (str.76 – 78) 

Výskyt: Sahara a Kalahari v Africe, poušť Gobi v Asii, Atacama v Jižní Americe, Mohavská poušť v USA. 

Vysoké denní teploty až 57°C v noci klesají k 0°C, sucho s minimem dešťových srážek. Podle povrchu dělíme 

pouště na písečné, štěrkové. 

Fauna: plazi, štíří, pískomilové, fenci. 

Flóra: v Africe sukulenty, v Americe kaktusy. 

Oáza=místo v poušti s podzemním zdrojem vody. Obyvatelstvo chová velbloudy, pěstuje obilí, zeleninu a 

datlové palmy. 

Nomádi = obyvatelé bez stálého sídla, kočovný život, přesouvají se z oázy do oázy např. Beduíni. 

Sahara největší poušť světa, Atacama nejsušší poušť světa. 
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Výchova k občanství VI. ročník 

 

Procvičení učiva Státní symboly ČR www.ucebnice-online.cz  Výchova k občanství 6, str. 52-53 = příprava na 

test. 

 

Zopakování první části učiva Ochrana člověka při mimořádných událostech. Jak se dělí mimořádné události, 

umět zařadit konkrétní mimořádnou událost do správné skupiny. 

 

Zápisy do sešitu: 

1 Varovný signál VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA 

Vyhlašuje se při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Slouží jako varování občanů v místě mimořádné 

události.  Je to kolísavý tón sirény po dobu 140 sekund. Vyhlašuje se třikrát za sebou v tříminutových 

intervalech. Po siréně následuje info z místního rozhlasu.  

Požární poplach je signál pro požární jednotky k zásahu, nevaruje obyvatelstvo. Jde o přerušovaný tón sirény 

v délce 1 minuty. 

Akustická zkouška sirén vždy první středu v měsíci. Tón sirény je nepřerušovaný v délce 140 sekund. 

 

 

 

2 Evakuace  

Přemístění osob z prostoru ohrožených mimořádnou událostí do místa zabezpečeného, kde je zajištěno 

ubytování, potraviny …  Obyvatelstvo je informováno místním rozhlasem, evakuaci řídí složky IZS – 

Integrovaného záchranného systému. 

Evakuační zavazadlo – nejvhodnější je batoh, výhodou jsou obě volné ruce. Zavazadlo opatříme jmenovkou 

s adresou. Součástí evakuačního zavazadla by měly být doklady totožnosti, základní hygiena, Pet láhev s pitnou 

vodou, konzervované potraviny, nutné léky, náhradní oblečení, …… 

Dopiš, co  přidáš do svého zavazadla. Mysli na to, že toto zavazadlo budeš muset přenášet, tak ať tam nejsou 

zbytečnosti a uneseš ho. 
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3 Zásady k opuštění bytu během evakuace 

1. Dodržíme pokyny pracovníků, kteří evakuaci řídí. 

2. Připravíme evakuační zavazadlo. 

3. Uhasíme otevřený oheň. 

4. Vypneme elektrické spotřebiče. 

5. Uzavřeme přívody vody a plynu. 

6. Ověříme, zda sousedé také vědí o evakuaci. 

7. Děti dostanou visačku se jménem a adresou v případě chaosu. 

8. Uzamkneme byt a dostavíme se na určené místo po evakuované. 

9. Především nepropadáme panice. 
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