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Podnebné pásy už známe z atmosféry...
Základní Podnebné pásy podle vzdálenosti od rovníku

Tropický
Subtropický
Mírný
Subpolární
polární



vzdáleností 
od moře

nadmořskou 
výškou

vzdušným 
prouděním 
(monzuny, 
pasáty...) 

Mořskými 
proudy

ale Podnebí v každém místě závisí na:

Vlhko od moře

Vlhko od moře

Vlhko od moře

poušť
poušť

poušť Suchý vzduch z pevniny 

Vlhký vzduch od moře

Tato fotka od autora Neznámý autor s licencí 
CC BY-SA

https://en.wikipedia.org/wiki/Gulf_Stream
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Jak nadmořská výška ovlivňuje podnebí?
100 výškových metrů = změna teploty o 1°C
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Takže se pásy dále dělí...
Třeba Tropický pás může být podle množství srážek 
(deště) ještě rozdělen na:
• Prales
• Pouště
• Savanu
•

•

•

...stejný slunečný svit, jen jiné množství
 srážek a celkově tedy jiné podnebí



Tropický deštný prales  (uč. 74 – 75)
Nejbohatší krajina na rostlinstvo i živočišstvo
• „zelené džungle“ několik pater rostlin (lijány, kapradiny, obrovské stromy – 

palisandr, mahagon)
•  Gorily, Tukan, Krokodýl, Papoušci, Motýli…
• Denní deště i vysoké teploty „dusno“
• Rozkládá se v blízkosti rovníku

–

•



ŽIVOT V PRALESE



SAVANY     (uč. 76 – 77) 
• Rozsáhlá travnatá území s občasným deštěm
• Afrika – savana, J. Amerika – Pampa... S. Am. Prérie
• Antilopy, Lvi, Žirafy, Hyeny…
•Severně nebo jižně od tropického pralesa

Křoviny = "BUSH"



POUŠŤ (uč. 78 – 79) 
•velmi málo srážek
•poblíž obratníků Raka a Kozoroha
"Sahara" = Afrika
•Písčitá = "ERG", kamenitá "Hamada"

oázy – místa s podzemní 
vodou a životem



Úkol na závěr
 Proklikat si v aplikaci www.earth.google.com 
1)  najít 3 konkrétní státy, kde by se mohl nacházet

• A) tropický prales (3 státy) - napovím, že jeden stát by mohl být Kongo
• B) poušť (3 státy)
• C) savana (3 státy)
•

• Vždy u slidu s oblastí máš nápovědu, kde by jsi měl hledat
• Pokud takovou možnost nemáš, pracuj s učebnicí na str. 70 – 79
• Odeslat na email hamada.martin@zsedisonova.cz

•

* Aplikace Google Earth umí mnoho věcí, můžeš si tam najít fotky ze zajímavých 
míst, nebo se "projít" centem Paříže...

2) pokud ti podmínky brání vyplnit úkol 1) tak vyplň pracovní sešit str 35 / 1 a 2 
a vyfocené pošli na můj email hamada.martin@zsedisonova.cz

https://earth.google.com/
mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz
mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz
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