
Zeměpis 6. ročník (4.5. – 15.5.) 

Ahoj milý šesťáci, děkuji všem, kteří jste mi poslali pracovní listy. Kdo ještě neposlal, pošlete prosím co 
nejdříve na moji emailovou adresu blahova@zs-kdyne.cz 
 
Práci máš zase na dva týdny, tak si ji rozděl a nedělej vše najednou, ať se můžeš věnovat i jiným 
předmětům. 
 
Úkoly: 

- vypracuj pracovní list na pedosféru (opakování látky z minula) a pošli mi ho na email 
- opiš si novou látku do sešitu, příště v ní budeme pokračovat 

 
Kdyby ses chtěl na něco zeptat, kontaktuj mě  
  

mailto:blahova@zs-kdyne.cz


Poznámky do sešitu: nová látka biosféra 

Biosféra = živý obal Země 
- tvoří ji všechny živé organismy naší planety 
- na rozmístění organismů na Zemi má vliv podnebí a tvary zemského povrchu 
- v průběhu svého vývoje se dokázaly rostliny a živočichové přizpůsobit téměř všem prostředím a 

podmínkám na Zemi 
- společenstvo = skupina druhů organismů, kteří žijí v přírodě na určitém území 
- od rovníku k pólům se mění složení rostlinných a živočišných společenstev → vytvářejí se typy 

přírodních krajin 
- rozlišujeme 8 přírodních krajin: 

1) tropické deštné lesy 
2) savany 
3) pouště a polopouště 
4) subtropická krajina (středomořská krajina) 
5) travní porosty mírného pásu 
6) lesy mírného pásu 
7) tundra 
8) polární pustiny 

- v souvislosti s nadmořskou výškou členíme zemský povrch na výškové stupně 
 
Tropické deštné lesy 

- rostou v okolí rovníku, velmi vlhké oblasti s vysokými srážkami a teplotou 
- produkují velké množství kyslíku („zelené plíce Země“) 
- typická je patrovitost (nejvýše stromové patro, korunové patro, keřové patro a nejníže bylinné 

patro)  
- v poslední době rozšířené kácení tropických deštných lesů pro dřevo nebo zakládání polí (plantáží) 
- výskyt:  

o v Jižní Americe - Amazonský prales (největší, nachází se v povodí Amazonky, typická plodina 
je ananas)  

o v Konžské pánvi v Africe (typické gorily a z rostlin fíkus) 
o v jihovýchodní Asii (pochází odtud řada koření, porosty bambusů a lián vytváří nepropustné 

džungle)  
- najdeme zde vzácná dřeva (mahagon, eben – v Jižní Americe, Africe) 
- živočichové: opice, plazi, hmyz, papoušci  
- typické rostliny: tropické palmy, liány, orchideje 

 
Savany 

- střídání období dešťů a sucha  
- srážky nižší a přicházejí pravidelně  
- rozkládají se v tropickém podnebném pásu  
- stromy rostou vzácně, najdeme zde porosty bylin a trav, které dorůstají třímetrových výšek 
- velké plochy byly přeměněny na plantáže  
- živočichové: zebry, gazely, žirafy, pštrosy, sloni, nosorožci, lvi, supy 
- plodiny: batáty, bavlník, podzemnice olejná 
- výskyt 

o Afrika (travnaté pláně se nazývají savany) 
o Jižní Amerika (zde se savanám říká Ilanos) 
o Austrálie (blahovičník, najdeme endemity (zvířata, která se nevyskytují nikde jinde na světě - např. 

klokani, ježury, ptakopysk)  
 

 



Pracovní list – pedosféra: vypracuj a pošli vyučujícímu na email 

 

1. Vylušti tajenku a pomocí internetu zjisti: co znamená daný pojem a kde se daný pojem nachází  

druh půdy 
   

      Č       

nejúrodnější půdy 
 

                
 

odnos půdy 
   

          
  

neživá složka půdy 
 

          
     

Tajenka:  

 

2. Spoj správné pojmy 

půdní druhy 

půdní typy 

živá složka půdy 

neživá složka půdy 

lehké půdy 

střední půdy 

těžké půdy 

úrodná půda 

hlinité 

písčité 

písčité, hlinité, jílovité 

jílovité 

půdní voda, půdní vzduch a humus 

živočichové, kořínky živých rostlin 

černozem, hnědozem, jílovitá půdy 

černozem 

 

3. Doplň slova do textu 

Půdní obal Země nazýváme ……………… Půda se skládá ze dvou složek: ……………………..a ………………….. 

Mezi neživou složku půdy patří například …………………………………., ………………..……. a …………………. 

Živou složku půdy tvoří …………………….., ………….………. a ………….………….. Úrodnost půdy je dána 

především množstvím ………………….., který je v půdě obsažen. Pomocí zrnitosti určujeme základní 

půdní …………… Patří mezi ně půdy …………………, …………………… a ……………… Pro zemědělství je 

nejvhodnější půda …………………. Podle rozložení půdních horizontů v půdě rozlišuje následující 

základní půdní ……………..: ………………………….., ………………………………..,…………………………….. 

 


