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Milí žáci 6. A a 6. B. Jelikož se nějakou dobu 
neuvidíme, je čas na samostudium.

Proklikávejte následující prezentaci. Učivo 
navazuje na to, co jste nastudovali a vypsali z 
učebnice. Nyní už nic nepište, kromě úkolu na 

konci. Prezentace Vám zůstane.
Snad Vám tato prezetace pomůže udělat v 

atmosféře jasno. Na konci prezentace je úkol, 
který doplňte a pošlete mi na email.

Tak mějte doma příjemnou atmosféru nejen k učení :-)

Váš učitel Zeměpisu Martin Hamada



Atmosféra = vzdušný obal Země

Atmosféra nás chrání
• před meteoridy
--> Shoří a je z něj
meteorit

• před škodlivým UV zářením

• udržuje na Zemi stálou teplotu

Kyslíku 
21 %

• Životodárný 
plyn

Dusíku 
78 %

Ostatní 
plyny 
1%

• Oxid uhličitý

• Vodní pára

• Jiné plyny

Atmosféra
se skládá z 

plynů



Vrstvy atmosféry

Přiřaď popis k pojmu a obrázku

- je nejblíže zemskému povrchu, přibližně do 20 
km výšky. Probíhá v ní POČASÍ a létají dopravní 
letadla

- do výšky max. 50 km, nelze v ní dýchat 
(její součást je Ozonosféra – plyn OZON nás 
chrání před škodlivým UV zářením)

- rozkládají se v ní sluneční paprsky a tím vzniká 
polární záře

- atmosféra zde přechází do vesmírného prostoru



Ozonová díra
Ozonová díra je zúžení ozonové vrstvy způsobené „freony“ (plyny ze 
sprejů, ledniček a letadel)

V místech poškození ozonová vrstva nechrání před UV zářením – hrozí 
poškození kůže či oslepnutí

…např v Austrálii slepnou kvůli oz. díře ovce.

V těchto místech je nutné používat sluneční brýle a opalovací krém více 
než kdekoliv jinde.

Poznáš jaký kontinent je zasažen nejvíce?
(tmavě modrá = poškození Ozonové vrstvy)



Skleníkový efekt - 1
Znáte ty večery, kdy na obloze není jediný oblak a vy můžete pozorovat 
hvězdy?

Určitě to ale nevydržíte dlouho, protože Vám začne být pěkná zima.

Jak víte, Slunce naší Zemi ohřívá - pouze přes den, kdy je naše část 
Země ke Slunci otočená. Teplo, které Země přes den "vstřebá" v noci 
stoupá a uniká zpět do vesmírného prostoru.

To však jen v případě, že nemá v cestě od Země do vesmíru žádnou 
překážku.

Zamysli se, co může být tou překážkou? Napovím ti, že když bude 
oblačno, tak sice hvězdy neuvidíš, ale určitě Země nebude chladnout 
tak rychle a teplota nebude tak rychle klesat.

Pokračuj na další stránce.



Skleníkový efekt - 2

Tou překážkou budou 
___________, které jsou složeny z

_ O _ _ _ P _ _ Y

, která je jedním z činitelů 
___________ efektu.

Podobný princip funguje i v 
zahradním

S _ _ _ _ Í _ _. Proto používáme 
tento název.

V D N Í Á R

OBLAKA / MRAKY

SKLENÍKOVHO

K L E N K



Skleníkový efekt - 3

Vodní pára však není jediný 
plyn způsobující skleníkový efekt.

shlédni video

Další důležitý plyn pro skleníkový 
efekt je

_ X _ _ U_ _ _ _ _ T _

který tvoří především ________.

O I D H L I Č I Ý

Člověk / lidé



Počasí

• V daný čas na daném místě (momentální stav)

• Věda o počasí = meteorologie

teplotou

oblačností

Rychlostí a 
směrem 

větru

srážkami

Počasí 

je dáno



OBLAČNOST

je tvořena z kapiček
vody nebo z ledových 
krystalek

Typy oblaků

• Kupovitá (Cumulus)

• slohovitá (Stratus)

• bouřková (Cumulonymbus)

• řasovitá (Cirrus)

ÚKOL: Přiřaď oblakům na 
spodním obrázku název dle 
návodu vpravo nahoře



Oblačnost - ROZDĚLENÍ

ÚKOL: pospojuj obrázky a pojmy

• Jasno

• Skoro jasno

• Polojasno

• Oblačno

• Zataženo



Teplota vzduchu

My v Česku ji měříme ve stupních Celsia (°C)

v bodě 0 °C se voda mění v _________ 
a ve 100 °C se voda _________

TEPLOTA v Česku

• se mění v průběhu dne i roku 
roční minima jsou přibližně – 20 °C
roční maxima přibližně 35-40°C)

• se musí měřit vždy ve stínu 
(některý materiál se nahřívá a některý ne)

Teplota 18. 3
ve 24:00

Teplota 18. 3
v poledne



Teplota vzduchu

Vytvoř vlastní teplotní diagram

• Změř teplotu nějakého dny 
vždy v každou celou hodinu 
(8:00, 9:00 … )

• Zaznamenej vše do grafu jako 
je tento
• Každý °C si zaznamenej jako 

1 cm na svislé ose

• Každou hodinu zaznamenej jako 
1 cm na vodorovné ose

°C
20°
18°
16°
14°
12°
10°
8°
6°
4°
2°
0°

7h 8h 9h 10h 11h 12h 13h 15h

Podle tohoto diagramu 
můžeme potom zjistit, kolik 
bylo každou denní hodinu °C

Kolik °C bylo ve 12 hodin? Na diagramu zjistím, 
že bylo 10°C

dobrovolný úkol



Srážky

Měří se v mm / m2

- Kolik tedy litrů spadne na 1 m2 , když napršelo 30 mm?
- Kolik mm byly srážky / m2, když na střechu o ploše 10 m2, napršelo 50 litrů 

srážek?

Mohou být různé druhy srážek
• déšť
• malé kapičky = mrholení
• zmrzlé = vločky = sníh
• kroupy při bouřce (zmrzlé kapičky)
...a někdy trakaře

1 m

1 m

Přeci 30 litrů :-)

50 litrů = 50 mm na 10 m2

50 litrů : 10 = 5 mm / 1 m2

1 mm / m2 = 1 litr 1 m2



Atmosférický tlak
Vzduch se skládá z malých částic, které jsou k zemi přitahovány tíhovou silou –
tyto částice na nás působí svou vahou --> TLAKEM

• TLAK není všude stejný, záleží vždy kolik vzduchových částic 
je v atmosféře nad sebou

Kde myslíš, že bude tlak vyšší? Nížiny nebo hory?

Cirkulace vzduchu v atmosféře
• Na rovníku a polárních kruzích bývá zpravidla

• Na obratnících raka a kozoroha bývá

Směr 
větru

jednotky tlaku = Pascaly 
podle pána, který na to 
přišel!

Kde jich je nad 
sebou hodně, 
tam je tlak 
vysoký "V"

Kde jich je 
málo, tam 
je tlak 
nízký "N"

Vzduch proudí vždy 
z vysokého tlaku "V" 
--> do nízkého "N"

"V"

"N"

"V"

"N"



Proudění vzduchu

Pravidelné:
• od obratníků vanou Pasáty

a přináší teplý vzduch k rovníku

Sezónní větrné proudění (podle ročního období):
• nejznámější jsou Monzuny

• v zimě 

• v létě 

• známé z JV ASIE

Ve výšce 
se 

ochlazuje

Chladný 
vzduch 
klesá

Při 
povrchu 
se ohřívá

Teplý 
vzduch 
stoupá



Vzdušné proudění = VÍTR

•Směr větru se určuje podle zeměpisné strany, 
odkud vítr vane (západní od západu)

•Síla větru
stupnice podle rychlosti v km/h (nebo i v m/s)

• Vánek (1 km/h)

• Vítr

• Vichřice

• Orkán (120 km/h)



Podnebí (klima)
= dlouhodobý stav atmosféry na části Země

Základní Podnebné pásy podle vzdálenosti od rovníku

Tropický

Subtropický

Mírný

Subpolární

polární



vzdáleností 
od moře

nadmořskou 
výškou

vzdušným 
prouděním 
(monzuny, 
pasáty...)

Mořskými
proudy

Podnebí (klima) - je také ovlivněno:

Vlhko od moře

Vlhko od moře

Vlhko od moře

poušť
poušť

poušť

Vlhký vzduch od moře

Tato fotka od autora Neznámý autor s l icencí 
BY-SA

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


…ale také...

…činností člověka
Probíhaly a probíhají změny klimatu.

Dříve to byla doba ledová, dnes naopak probíhá tání ledovců.

Člověk těží deštné pralesy, které produkují nejvíce kyslíku a zadržují vláku na Zemi. Produkuje hodně plynů, které 
mění složení atmosféry



Podnebí vs. Počasí

•Podnebí = dlouhodobý stav atmosféry

•Počasí = momentální stav atmosféry

•Věda
• o počasí = meteorologie
• O podnebí (klimatu) = klimatologie



Katastrofy –
extrémní počasí
• Povodně z vytrvalých silných dešťů

• Tropická cyklona – tornádo / tajfun

• „okem“ nebo " trychtýřem" proudí 
vítr velmi rychle vzhůru
(Asie, S. Amerika)

• Vichřice – polomy a vyvrácení stromů 
v lese

• Postihla Vysoké Tatry v r. 2004

• Česko - Vichřice Sabina v r. 2020

Většinou přijde, když je rozdíl mezi tlakovou 
výší a níží příliž veliký. Nebo se náhle změní.



ÚKOL 1 - povinný: přepiš do sešitu, doplň věty a vyfoť nebo jakkoliv 
přepsané pošli na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 2020

1. Napiš složení vzduchu: _________________. _______________________, _____________________ (3)

2. Jaká vrstva atmosféry nás chrání před UV zářením? _____________________________________ (2)

3. Vzduch proudí z _________________ tlaku do __________________________ (2)

4. Vzduch proudící od moře většinou přináší _________________________________ a vzduch proudící 

od ______________________ přináší _________________________. (6)

5. Čím je ovlivněno podnebí na každém místě planety? (napiš, co jsi zde zjistil) (3 – 5) ___________________, 

______________________, ____________________, __________________, ______________________.

6. Rozdíl mezi počasím a podnebím je: _______________________________________________________ (2)

7. Počasí (předpověď) je dána ______________________, _________________________, ________________ , 

______________________. (4)

mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz


ÚKOL 2 - dobrovolný - pracovní sešit
Jak víte, těm kteří pracují nad rámec povinných úkolů, dávám jedničky navíc.

Proto ti z Vás, kteří mi pošlou vyfocené úkoly z pracovního sešitu dostanou (v případě správného řešení) 
jedničku a nebo 1- nebo 2... ...kdyby se to náhodou nepovedlo.

Máte doma učebnici, internet a navíc tuto prezentaci, takže šance získat dobrou známku navíc je veliká.

str. 20 / 1, 3, 4 (za jednu malou jedničku) + str. 23 / 4 a 6 (za druhou malou jedničku)

Diagram teploty vzduchu též na jedničku

Takže mi pošlete buď jednu část nebo druhou nebo obě nebo i diagram - podle toho, kolik jedniček chcete 
navíc. Posílejte na hamada.martin@zsedisonova.cz do 28. 3. 2020

mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz


Tak se mějte fajn!
A mějte doma 

dobrou atmosféru!
Martin Hamada


