
Třída: 6. C, D 

Předmět: český jazyk 

Vyučující: Jana Vršecká 

Zadání platí pro období: 11. 5. 2020 – 24. 5. 2020 

Jana.Vrsecka@zsgvodnany.cz 

Budeme pokračovat v práci společně na Teams, kde jsme již téměř všichni, termíny setkání 

najdete v kalendáři této aplikace. Kdo ještě na společné hodiny nechodí, zkuste si stáhnout 

aplikaci sami nebo mě kontaktujte, pokračujeme zde v online výuce českého jazyka a 

matematiky. Některá cvičení budeme dělat společně, na setkání se domluvíme, zda je 

zúčastnění budou muset vpracovávat ještě písemně, to podle toho, kolik se nás sejde. 

Stále platí, že vypracované úkoly budete zasílat na výše uvedenou adresu, kde vám poskytnu 

zpětnou vazbu.  

Úkoly vypracovávejte postupně, zachovejte si řád a pracovní návyky, je to důležité pro vaši 

budoucí práci ve škole. 

 

Český jazyk mluvnice 

- Pondělí 11.5.2020 – učebnice str. 91 cv. 4, 5 
- Středa 13.5. 2020 – učebnice str. 92 cv. 6, 

 Pracovní sešit str. 49 cv. 2 – budeme kontrolovat společně na 
Teams 

- Pondělí 18. 5. 2020 – učebnice str. 93 – Opakování o hláskách – ústně, již jsme se 
tomuto tématu věnovali, vše si vysvětlíme na Teams 

- Středa 20.5.2020- učebnice str. 94 – 95 – Spisovná a nespisovná výslovnost – ústně, 
již jsme se tomuto tématu věnovali, vše si vysvětlíme na Teams 

 

Český jazyk literární výchova 

 Úterý 12.5. 2020 – přečtěte si ukázku v čítance str. 124 – Mauglí, vypracujte pracovní 

list 

 Úterý 19.5.2020 – přečtete si ukázku v čítance str. 126 – Shrnutí, vypracujte pracovní 

list 

V rámci literární a mediální výchovy: vezměte si svoji oblíbenou knihu, najděte si místo, 

kde jste rádi, kde si rádi čtete nebo třeba jen přemýšlíte, posloucháte hudbu, vytvořte si 

selfíčko s knihou a prostorem okolo vás a zašlete mi ho na výše uvedenou adresu. Selfie 

můžete doplnit textem, kde se nacházíte a proč, co se vám na tom daném místě líbí atd. 

Vy zdatnější mi můžete poslat i krátké video.  



 

Český jazyk sloh  

 Čtvrtek 14.5 2020 – učebnice str. 138 cv. 1 

 Čtvrtek 21.5. 2020– pracovní sešit str. 60 cv. 1 



5. Putování za zvířaty 

Josef Rudyard Kipling: Mauglí a jeho bratři str. 124 

- Autor: 1865 – 1936 

o Britský spisovatel, novinář, básník 

o Nositel Nobelovy ceny za literaturu 

o Dílo: Knihy džunglí 

 

Přečti si ukázku na str. 124 a odpověz na otázky: 

1. V jakém prostředí se vyprávění odehrávají? 

 

2. Proč zvířata chtějí, aby Mauglí opustil džungli? 

 

 

3. Jaké vlastnosti má Mauglí? 

 

4. Ve kterém okamžiku se z Mauglího stává muž? 

 

 

5. Který dialog je pro tebe nejzajímavější? 

 

 

6. Co znamená výrok: ,,Jsme jedné krve, ty i já.“ 

 

 

7. Příběh o Mauglím byl několikrát zfilmován, zpracován jako divadelní hra i jako 

komiks. Nakresli komiks podle ukázky. 



 

6. Putování za zvířaty – shrnutí str. 126 

 

1. Jaké vlastnosti můžeme najít u zvířat a přáli bychom si je i u lidí? 

 

 

2. Které knihy o zvířatech jsi přečetl? 

 

 

3. Kdo byl J. London? 

 

4. Z jakého prostředí čerpal látku ke svým knihám J. R. Kipling? 

 

 

 

5. Kde prožil svůj život J. Herriot? 

 

 

 

 

6. Plemeno kterého domácího zvířete sahá až do doby Rudolfa II.? 

 

 

 

7. Kde můžeme získat nahrávky starších rozhlasových pořadů? 

 



DĚJEPIS 

58. Boj Říma nekončí 

  

- po ovládnutí Itálie Řím = mocnost ve Středomoří 

 usiluje o vládu nad dalšími zeměmi: 

a) Kartágo 
b) Makedonie 

 

Kartágo 

- založeno 814 př.n.l. fénickými mořeplavci jako obchodní stanice 

- dnešní Tunis ( pobřeží sev. Afriky) 

- městský stát – rozsáhlé námoř. říše 

- bohaté město opevněné hradbami 

- námoř. loďstvo + pěší žoldnéřská armáda 

 

Římská armáda 

- služba ve vojsku = právo i povinnost dospělého občana- na vyzvání se dostavil 

do armády- strava státní, ale výzbroj vlastní 

- římští spojenci – na křídlech, také vlastní výzbroj a plat, strava od Římanů 

- těžkooděnci a lehkooděnci  = pěchota 

- kopí, meče, přilba, štít 

- jezdci = jen ti nejbohatší 

- válečné loďstvo- budováno postupně, dlouhé lodě s různým počtem řad vesel 

+ kovové bodce k zachycení cizí lodi + dřevěný můstek 

Legie = zákl. jednotka vojska 



- legionáři 3-6 000 mužů 

setnina( centurie) 

-menší jednotka, 100 mužů 

- velitel= konzul nebo diktátor 

 

Sicílie 

= spor Kartága a Říma 

- zde osady Řecka a Kartága 

- Kartágo  chce Sicílii ovládnout, Řím jde osadám na pomoc proti Kartágu 

=> 3 punské války 

( Punové = římský název pro Kartagince) 

 

1. punská válka 264- 241př.n.l. 
- na Sicílii 

- nejprve nerozhodné souboje 

- 241 př.n.l. – K a Ř uzavřely mírovou smlouvu  K odstoupilo Římu Sicílii + 

válečné odškodné 

 

 Sicílie = 1. římská provincie 

( provincie = majetek Říma, obyvatelé nemají římská občanská práva, platí 

daně, v čele místodržící s neomezenou mocí) 

Kartágo 

- rychlá obnova vojska 

- snaha získat Hispánii (dnešní Španělsko) 

X 



Řím měl o španělské nerostné bohatství také zájem 

 

=> 2. punská válka 218 -201 př.n.l. 

 

- v čele  K. vojevůdce Hannibal 

- z bohaté rodiny 

- nenávist k Římanům 

- přešel s armádou  a slony Alpy! 

a vtrhl do severní Itálie 

 

                  X 

 

Římané překvapeni poraženi 216 

př.n.l. v bitvě u Kann 

- Hannibal táhne do stř. a jižní Itálie, 

ohrožení města Řím ! 

   - do čela vojevůdce 

 Publius Cornelius Scipio 

- zabral kartaginské území v Hispánii, přeplavil se do 

S Afriky a zaútočil na Kartágo 

=> Řím vítězí 202př.n.l. v bitvě u Zamy 

   => tvrdé podmínky 

 mírové smlouvy pro Kartago: 

- ztráta Hispánie 

- válečné odškodné 



- vydalo Římu válečné loďstvo 

= vojenská moc Kartága oslabena 

 

 

3.punská válka 149 – 146 př.n.l. 

 

Řím chtěl Kartágo zničit úplně, proto ho obvinil z porušení mírové smlouvy 

=> dobytí Kartága rozboření města, prodej obyvatel do otroctví 

 

 

=> do pol. 2. st. př.n,l. Řím vytvořil základy světové říše nazvané Imperium 

Romanum = římská říše 

 

Marcus porcius Cato 

- římský politik a spisovatel 

- každý svůj projev končil slovy: 

,,Ostatně soudím, že Kartágo musí být 

zničeno!“ 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Třída: 6. C, D 
Předmět: anglický jazyk 
Vyučující: Daniela Soukupová 
Zadání platí pro období: 11. 5. – 24. 5. 2020 
Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz 

V této části samostudia se budeme dál věnovat stupňování přídavných jmen.  

Než se pustíme do dalšího učiva, projdeme si řešení úkolu, který jste mi posílali. 
 
     adjective   comparative 
 
1 cold    colder     
2 large    larger 
3 tall    taller 
4 big    bigger 
5 expensive   more expensive 
6 wide    wider 
7 happy   happier 
8 wet    wetter 
9 small    smaller 
10 easy   easier 
 
 
Chválím vás za vypracování a odeslání úkolu. 
 
 
 

UNIT 5 C – RECORD BREAKERS 

Práci si rozumně rozvrhněte. Úkoly plňte v uvedeném pořadí. 
Do pracovního sešitu pište tužkou nebo perem, které můžete mazat. 
 
V dokumentu jsou opět uvedeny odpovědi ke cvičením z pracovního sešitu. 

Rozcvička 
 
Než začneme další učivo, trochu si zopakujeme již probraná slovíčka. 
Připravte si školní sešit a tužku. Časový limit jsou dvě minuty. Během časového limitu 
zapisujte anglicky slova, která označují věci, které teď kolem sebe vidíte a umíte je 
pojmenovat. 
Hotovo? Ještě jednu soutěž? 
 
Bude to stejná aktivita, jenom časový limit bude pouze jedna minuta. 
Zapisujte anglická slova na téma ADJECTIVES – přídavná jména. 
Na kolik přídavných jmen jste si vzpomněli? 
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A jdeme na nová slovíčka. 
Slovní zásoba  
 
Nová slovíčka (5 C) najdete v pracovním sešitě na straně 84.  
Vyslovujte, procvičujte, pamatujte. 
 
Pracovní sešit 
 
strana 48 / cvičení 1 - V tomto cvičení se podíváme do světa. 
Nejprve doplňte do rámečků na mapě názvy světadílů. Trochu vám pomohu a napovím vám 
anglické názvy: ASIA, AFRICA, SOUTH AMERICA, EUROPE, OCEANIA, ANTARCTICA. 
 
strana 48 / cvičení 2  
Názvy míst jistě poznáváte. Místa najděte na mapě a písmenka přiřaďte k názvům.  
 
strana 48 / cvičení 3 - K zadání doplňte názvy z druhého cvičení. 
 
 
Nyní se podíváme na gramatiku – stupňování přídavných jmen.  
 

GRAMATICKÁ PRAVIDLA  

V části 5 C se naučíme třetí stupeň přídavných jmen.  
 
 

TŘETÍ STUPEŇ PŘÍDAVNÝCH JMEN 
 
Třetí stupeň přídavných jmen (superlative) používáme pro porovnání tří a více věcí nebo 
osob. 
Před přídavným jménem ve třetím stupni stojí člen the. 

 
Tvoření  
 

Třetí stupeň jednoslabičných přídavných jmen a dvouslabičných zakončených 
na – y se většinou tvoří koncovkou – est.    

 long (dlouhý) – longer (delší) – the longest (nejdelší) - vyslovte /longist/ 
 short (krátký) – shorter (kratší) – the shortest (nejkratší) 
 
U přídavných jmen, která končí na  -e, přidáme pouze –st. 

 

nice – nicer – the nicest                 
 
U přídavných jmen, která končí krátkou samohláskou a jednou souhláskou, zdvojíme 

koncovou souhlásku a přidáme – est. 



 
big – bigger – the biggest 
U přídavných jmen, která končí na –y, změníme –y na –i a přidáme –est. 

 

easy – easier – the easiest 
 
U víceslabičných přídavných jmen tvoříme třetí stupeň pomocí slova most.  
most – vyslovte / moust/ 
 
beautiful (krásný) – more beautiful (krásnější) – the most beautiful (nejkrásnější) 

 
Přídavná jména s nepravidelným stupňováním.  
Na tato přídavná jména se podíváme později. 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 77 – Přečtěte si a označte gramatické poučky 5.3 a 5.5. 
 
 
Učebnice 
 
strana 60 / cvičení 1 
Otázky si čtěte nahlas a všímejte si přídavných jmen, která jsou ve tvaru třetího stupně.  
Rozumíte otázkám? Uměli byste odpovědět? 
 
 

Pracovní sešit 
 
strana 48 / cvičení 4 – Znova se podívejte na mapu ve cvičení 1 a odpovězte na otázky. 
 
strana 49 / cvičení 5 – Věty jsou připravené. Vy už jenom doplníte třetí stupeň zadaného 
přídavného jména. Klidně nahlížejte do pravidel. 
 
 
Poslech – CD – poslech číslo 25 -  pracovní sešit 
 
strana 49 / cvičení 6a  
V poslechu se mluví o čtyřech městech. Poslech opakujte dle potřeby a doplňte údaje do 
tabulky. Pokud pro vás bude poslech náročný a nepodaří se vám údaje doplnit, podívejte se 
do řešení a údaje si doplňte, budete je potřebovat v dalším cvičení. 
 
strana 49 / cvičení 6b 
Zadaná přídavná jména charakterizují města uvedená v tabulce. 



Podle přídavného jména, které máte ve větě použít, najděte v tabulce město, ke kterému se 
vztahuje. Napište větu. Přídavné jméno je ve tvaru třetího stupně. Podívejte se na vzorovou 
větu. 

 
UNIT 5 D – MICKEY AND MILLIE GO CAMPING 

 
A zase ta nová slovíčka. 
 
Nová slovíčka (5 D) najdete v pracovním sešitě na straně 84.  
Nová slovíčka si říkejte nahlas a snažte si je zapamatovat. 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 50 / cvičení 2 – Doplňte křížovku. 
 
 
 

GRAMATICKÁ PRAVIDLA 
V části 5 D se podíváme na přídavná jména s nepravidelným stupňováním. 
 
 

PŘÍDAVNÁ JMÉNA S NEPRAVIDELNÝM STUPŇOVÁNÍM 
 

U těchto přídavných jmen si musíme tvary druhého a třetího stupně jednoduše 
zapamatovat. Mezi tato přídavná jména patří slova good a bad. 
 
 

good (dobrý)   better (lepší)   the best (nejlepší) 
 
bad (špatný)   worse (horší)   the worst (nejhorší) 
 
 
 
Pracovní sešit 
 
strana 77 – Přečtěte si a označte gramatické poučky 5.4.  
 
V tabulce 5.3 si všimněte tvarů přídavného jména far. 
 
 
 
Učebnice 
 
strana 62 / cvičení 1 
Přečtěte si, jak jeli Mickey a Millie kempovat. 



Snažte se příběhu porozumět. 
Věnujte pozornost tvarům přídavných jmen. 
 
 
ÚKOL K ODESLÁNÍ – Úkol pošlete na adresu Daniela.Soukupova@zsgvodnany.cz Děkuji. 
 
Vytvořte druhý stupeň (comparative) a třetí stupeň (superlative) zadaných přídavných jmen. 
 
     adjective      comparative   superlative 
 
1 fast 
 
2 good 
 
3 old 
 
4 interesting 
 
5 bad 
 
6 hot 
 
7 sunny 
 
8 difficult 
 
9 slow 
 
10 heavy 
 
 
Za vypracování a odeslání úkolu můžete získat 1 bod, za alespoň 10 správných odpovědí  
2 body, za 17 správných odpovědí 3 body, za bezchybný úkol bude jednička. 
 
 

 

Kontrola 

Nyní si překontrolujte své odpovědi v pracovním sešitě. Případné chyby si opravte nebo si 

doplňte odpovědi, které jste nevěděli. 

Řešení cvičení z pracovního sešitu (pro kontrolu) 

strana 48 /cvičení 1 
2 Europe, 3 Asia, 4 Oceania, 5 Africa, 6 Antarctica, 7 South America 
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strana 48 / cvičení 2 – a, e, d, f, g, b, c, h 
 
strana 48 / cvičení 3  
2 Vatican City, the UK / 3 the Atlantic, the Pacific / 4 Tokyo / 5 Everest 
strana 48 / cvičení 4 
2 Oceania, 3 Australia, 4 Africa, 5 South America, 6 bigger 
 
strana 49 / cvičení 5 
2 wettest, 3 most expensive, 4 sunniest, driest, 5 smallest, 6 most crowded, 7 foggiest, 
8 coldest 
 
strana 49 / cvičení 6a 
2 – 1.7 / 3 – 1,460 / 4 – 2, 473 / 5 – 601 / 6 – 804 
 
strana 49 / cvičení 6b 
2 Budapest is the smallest of the four cities. 
3 Madrid is the sunniest of the four cities. 
4 Rome is the wettest of the four cities. 
5 Madrid is the driest of the four cities. 
 
 

strana 50 / cvičení 2 

1 forest, 2 tent, 3 sea, 4 sleeping bag, 5 guidebook, 6 beach, 7 sign, 8 campsite 

 

 

 

Děkuji vám za spolupráci.  

 

Předmět:  MATEMATIKA 

Jméno vyučujícího: Iva Vokatá 

Zadání platí přibližně na období:11. 5. až 24. 5. 2020 

Email: Iva.Vokata@zsgvodnany.cz 

V tomto období budeme opakovat vše, co jsme se naučili o úhlech. 

Nejprve si dopočítejte příklady na sčítání a odčítání úhlů v PS 3. díl na straně 172 cvičení 11 a na 

straně 173 cvičení 12 a 13. 

Abyste mohli tato cvičení vypočítat, musíte vědět, že součet úhlů v trojúhelníku je 180° a ve 

čtyřúhelníku 360°. 

Potom vypočítejte cvičení na straně 174 cvičení 1, 2, 3, 4 a na straně 175 cvičení 6, 7, 8 a 9. 
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V další části souhrnného opakování jsou příklady zaměřené na dělitelnost (176/10, 11, 12, 13, 14). 

Pokud si potřebujete látku připomenout, podívejte se na zápis do školního sešitu nebo do učebnice. 

Obdobné příklady také najdeš v PS 2. díl na straně 100 až 125. 

Na závěr vypracujte test na straně 179, cvičení 5 udělejte jen a). Tento mi pošlete na můj email. 

Vy, kteří docházíte pravidelně na Teams, tak budeme zase vše počítat společně. 

 

 

Přírodopis 6. ročník 
Třída: 6. C a 6. D 

 

Předmět: Přírodopis 

 

Jméno vyučujícího: Jan Straka 

 

Zadání platí pro období: od 11. 5. do 24. 5. 2020 

 

Kontakt: Jan.Straka@zsgvodnany.cz  

Pokyny 
Zdravím, 

níže naleznete seznam dalších látek k nastudování a orientační termíny, do kdy byste měli látku 

zvládnout.  

 

V úterý 12. 5. zveřejním na webu školy i třídních emailech nový soubor otázek k předešlému 

samostudiu. Otázky naleznete také na odkaze: https://www.zsgvodnany.cz/skola/ucitele/straka-jan  

Termín pro odevzdání je pondělí: 18. 5. 2020. Otázky zašlu taktéž na Teams (pokud je máte již 

založené). 

Tradičně připomínám: Neučte se vše podrobně nazpaměť! Snažte se vše soustředěně prostudovat a 

zapamatovat si některé informace. To bohatě stačí ;-)  

Ostatní pokyny jsou stejné jako v předchozích blocích 

 

Látky k nastudování 
 Orientační termín do 17. 5. 

o látka 46 růžovité 
o látka 47 brukvovité 
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o látka 48 lilkovité 
o látka 49 miříkovité 
o látka 50 bobovité 

 Orientační termín do 24. 5. 
o látka 51 hvězdnicovité 
o látka 52 hluchavkovité 
o látka 53 krtičníkovité 
o látka 54 dřeviny 

Krytosemenné dvouděložné rostliny: 

46. Růžovité 
 Byliny, stromy i keře 

 Obsahují často vonné látky  

 Plody 

o malvice  

 hruška, jablko 

o peckovice  

 švestka, meruňka 

o ostatní 

 Malina, ostružina 

 Jahoda, šípek 

 

 Zástupci – ovocné dřeviny 

o Jabloň domácí 

o Hrušeň obecná 

o Slivoň švestka    

o Třešeň ptačí   

o Meruňka obecná   

o Broskvoň obecná   

o Mandloň obecná  

 

 Zástupci – další druhy  

o Růže – různé odrůdy – okrasná funkce 

o Jahodník obecný = jahody   

 

 Zástupci – planě rostoucí   

o řepík lékařský – léčivka  

o ostružiník – ostružina 

o maliníky – malina 

 

Jabloň domácí 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cleaned-Illustration_Malus_domestica.jpg 

 

Hrušeň obecná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Cleaned-Illustration_Malus_domestica.jpg


http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:111_Pirus_communis_L.jpg 

 

Mandloň obecná 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Prunus_dulcis0.jpg 

http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1321473479cla_mandlon2.jpg 

 

Růže – různé druhy 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:06.2010a_white_Rosa_wp1.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosa_canina_flower_Luc_Viatour.JPG 

 

Ostružiník 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blackberries_on_bush.jpg 

 

Maliník obecný (ostružiník maliník) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Malina.jpg 

 

47. Brukvovité 
 Byliny – obsahující látky pálivé chuti 

 Velký hospodářský význam 

 Květy 

o bílé nebo žluté 

o v květenstvích 

 Plod: 

o šešule  

 

 Zástupci s hospodářským významem 

 brukev řepka olejka (řepkový olej) 

 brukev zelná (šlechtěním vzniklo několik odrůd): 

o zelí hlávkové 

o kapusta hlávková 

o kapusta růžičková 

 květák  

 brokolice  

 ředkev setá (různé podoby  ředkvička, ředkev bílá) 

 kedluben  

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:111_Pirus_communis_L.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Prunus_dulcis0.jpg
http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1321473479cla_mandlon2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:06.2010a_white_Rosa_wp1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rosa_canina_flower_Luc_Viatour.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Blackberries_on_bush.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Malina.jpg


 křen selský (používá se jen kořen) 

 hořčice setá (semena)  výroba hořčice 

 

 Ostatní zástupci: 

o penízek rolní  

o kokoška pastuší tobolka  
 

Brukev řepka olejka 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Brassica_napus_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-169.jpg/258px-Brassica_napus_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-169.jpg 
http://www.biolib.cz/cz/image/id117844/ 

 

Brukev zelná 

http://im.atlasrostlin.cz/brukev-zelna/121/1212-plant_main-lxvre.png 

http://www.biolib.cz/cz/image/id46600/  

 

Zelí hlávkové 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Brassica_oleracea2.jpg/258px-Brassica_oleracea2.jpg 

 

Kapusta hlávková 

http://www.zelenina-hostice.cz/img/obsah/kapusta-hlavkova.jpg 

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/103992.jpg 

 

Kapusta růžičková 
http://files.ozahrade.webnode.cz/system_preview_detail_200000044-

6805068fec/růžičková%20kapusta.jpeg 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Růžičková_kapusta#/media/File:Brussels_sprout_closeup.jpg   

 

Ředkev setá 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Ředkev_setá#/media/File:Daikon.Japan.jpg  

http://www.biolib.cz/IMG/GAL/54012.jpg 

 

Hořčice bílá 

http://nd01.jxs.cz/013/257/da22646fc8_6292416_o2.jpg 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Sinapis_alba_2.JPG/258px-

Sinapis_alba_2.JPG 

48. Lilkovité 

Charakteristika:  

 Plod 
o bobule (lilek brambor) 
o … 

 často přítomny jedovaté látky 
o některé se využívají k výrobě léků   

 

 Zástupci  
o hospodářsky významní 

 lilek brambor  

 pěstován pro hlízy  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/57/Brassica_napus_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-169.jpg/258px-Brassica_napus_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-169.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id117844/
http://im.atlasrostlin.cz/brukev-zelna/121/1212-plant_main-lxvre.png
http://www.biolib.cz/cz/image/id46600/
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c9/Brassica_oleracea2.jpg/258px-Brassica_oleracea2.jpg
http://www.zelenina-hostice.cz/img/obsah/kapusta-hlavkova.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/103992.jpg
http://files.ozahrade.webnode.cz/system_preview_detail_200000044-6805068fec/růžičková%20kapusta.jpeg
http://files.ozahrade.webnode.cz/system_preview_detail_200000044-6805068fec/růžičková%20kapusta.jpeg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Růžičková_kapusta#/media/File:Brussels_sprout_closeup.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Ředkev_setá#/media/File:Daikon.Japan.jpg
http://www.biolib.cz/IMG/GAL/54012.jpg
http://nd01.jxs.cz/013/257/da22646fc8_6292416_o2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Sinapis_alba_2.JPG/258px-Sinapis_alba_2.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f6/Sinapis_alba_2.JPG/258px-Sinapis_alba_2.JPG


 celá rostlina (s výjimkou hlíz) je jedovatá!!! 

 zelené hlízy jsou také jedovaté!!! 
 lilek rajče 

 pěstováno pro bobule (rajčata) 
 paprika setá  
 tabák virginský 

 tabákové výrobky.  
 

o jedovaté rostliny 
 rulík zlomocný 
 durman obecný 
 lilek potměchuť 

  

Obrázky zástupců – učebnice str. 100 a 101 

 

49. Miříkovité 
 Byliny  

 Rostliny prostoupené vonnými látkami = silicemi  
o Silice  charakteristická vůně 

 Stonky 
o duté 

 Květy 
o velmi drobné  vytvářejí květenství  

 Význam: 
o kořenová zelenina 
o naťová zelenina 
o koření 
o některé léčivky i jedovaté 

 

Významní zástupci: 

 Zástupci s dužnatým kořenem: 

o mrkev obecná  
o petržel zahradní (petržel kořenová) 
o pastinák 
o celer - pěstuje se pro bulvu 

 Zástupci využívaní jako naťová zelenina: 

o petržel listová a kudrnka 
o kopr  

 Zástupci využívaní jako koření: 

o kmín  
o fenykl    
o koriandr  



 Planě rostoucí druhy    

o bršlice kozí noha    
o bolševník velkolepý    

 

Petržel listová hladká x Petržel listová kudrnka 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parsley_Flat.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Starr_070112-3391_Petroselinum_crispum.jpg 

 

Petržel zahradní (kořenová) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wurzelpetersilie_Wurzel.jpg 

 

Pastinák setý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PastinakePflanzegeerntet.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pastinake-2.jpg 

 

Kmín kořenný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carum_carvi_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-172.jpg 

http://botanika.wendys.cz/images/stories/87/O87.jpg   

 

Koriandr setý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coriandrum_sativum_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-193.jpg 

 

Bedrník obecný 

http://www.biolib.cz/cz/image/id201947/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id73322/ 

 

Bolehlav plamatý 

http://www.biolib.cz/cz/image/id94653/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Parsley_Flat.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Starr_070112-3391_Petroselinum_crispum.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Wurzelpetersilie_Wurzel.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:PastinakePflanzegeerntet.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pastinake-2.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carum_carvi_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-172.jpg
http://botanika.wendys.cz/images/stories/87/O87.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coriandrum_sativum_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-193.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id201947/
http://www.biolib.cz/cz/image/id73322/
http://www.biolib.cz/cz/image/id94653/


http://www.biolib.cz/cz/image/id68144/ 

 

Bršlice kozí noha 

https://www.biolib.cz/cz/image/id107433/ 

https://www.biolib.cz/cz/image/id66682/ 

 

Bolševník velkolepý 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3229/?taxonid=40339 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bolševník_velkolepý.jpg 

 

50. Bobovité 
 Bylin i dřeviny 
 Listy 

o někdy zakončené úponky 

 Plody 
o lusk 
o Významné potraviny 

 Kořeny 
o na kořenech se vytvářejí hlízy 
o ve hlízkách žijí bakterie  symbióza 

 bakterie poutají dusík a vytvářejí z něj živiny pro rostlinu 

 Význam bobovitých 
o olejniny, luštěniny, pícniny (= krmivo pro dobytek) nebo okrasné rostliny  

 Zástupci: 
o luštěniny: 

 hrách setý  
 fazol  
 čočka  
 sója  
 podzemnice olejná 

 plody pod zemí; pražená semena = burské oříšky (arašídy) 
o pícniny:  

 vojtěška 
o planě rostoucí: 

 jetel luční (růžový květ) 
 jetel plazivý (bílý květ) 
 hrachor  

o Dřevin 
 trnovník akát 

 z Ameriky 

 trny 

http://www.biolib.cz/cz/image/id68144/
https://www.biolib.cz/cz/image/id107433/
https://www.biolib.cz/cz/image/id66682/
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3229/?taxonid=40339
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Bolševník_velkolepý.jpg


 bílé květy, květenství 
 

Čočka kuchyňská 

http://nd04.jxs.cz/281/535/3fa74db298_75194576_o2.jpg 

http://botany.cz/foto/lensculherb3.jpg 

 

Sója luštinatá 

http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudel

ozne/bobovite/obrazky_bar/Glycine_max.jpg 

Podzemnice olejná 

http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1320666296cla_pod.jpg 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Peanut_9417.jpg/258px-

Peanut_9417.jpg 

Tolice setá (vojtěška) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:75_Medicago_sativa_L.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucerne_flowers.jpg 

Bob obecný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Vicia_faba1.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tuinboon_bontbloeiend.jpg 

 

Hrachor jarní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lathyrus_Vernus.jpg 

 

Hrachor luční 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:316_Lathyrus_pratensis.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20120707Bachwiesen_Hockenheim31.jpg 

 

51. Hvězdnicovité 
 nejpočetnější čeleď dvouděložných rostlin 

http://nd04.jxs.cz/281/535/3fa74db298_75194576_o2.jpg
http://botany.cz/foto/lensculherb3.jpg
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/bobovite/obrazky_bar/Glycine_max.jpg
http://web2.mendelu.cz/af_211_multitext/systematika/ucebni_text/system/krytosemenne/dvoudelozne/bobovite/obrazky_bar/Glycine_max.jpg
http://www.nasevyziva.cz/img_data_arch/1/1320666296cla_pod.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Peanut_9417.jpg/258px-Peanut_9417.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4a/Peanut_9417.jpg/258px-Peanut_9417.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:75_Medicago_sativa_L.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lucerne_flowers.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Illustration_Vicia_faba1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Tuinboon_bontbloeiend.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lathyrus_Vernus.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:316_Lathyrus_pratensis.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:20120707Bachwiesen_Hockenheim31.jpg


 Byliny 

 Květy:  

o květenství - úbor  

 Plod 

o U některých opatřen chmýrem 

 Mléčnice 

o Pouze u některých  

o při poranění z nich vytéká bílá lepkavá šťáva – latex  uzavírá poranění + 

ochrana před býložravci 

 Zástupci – užitkové druhy: 

o slunečnice roční  

 slunečnicový olej 

o locika (hlávkový salát)  

 listová zelenina 

o  čekanka  

 Zástupci – okrasné druhy 

o astry  

o afrikány 

o jiřinky  

 Zástupci – léčivky 

o heřmánek  

o měsíček lékařský 

 Zástupci – volně rostoucí 

o kopretina  

o řebříček  

o chrpa  

o podběl  

o sedmikráska obecná (sedmikráska chudobka) 

o pampeliška lékařská (smetánka lékařská) 

Slunečnice roční 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id7487/?taxonid=41534 

 

Locika setá 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iceberg_lettuce_(IJssla_krop).jpg 

 

Čekanka obecná 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2965/?taxonid=41611 

 

Astry 
https://www.magazinzahrada.cz/wp-content/uploads/2019/04/callistephus-chinensis-1100x618.jpg  

 

Afrikáni 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Afrikány_(2).jpg 

 

jiřina 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiřina_(květina)#/media/Soubor:DahliaDahlstarSunsetPink.jpg 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id7487/?taxonid=41534
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iceberg_lettuce_(IJssla_krop).jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2965/?taxonid=41611
https://www.magazinzahrada.cz/wp-content/uploads/2019/04/callistephus-chinensis-1100x618.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Afrikány_(2).jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jiřina_(květina)#/media/Soubor:DahliaDahlstarSunsetPink.jpg


 

Měsíček lékařský 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Calendula_officinalis_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-024.jpg  

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doronic-grandes-fleurs_massif.jpg 

 

Řebříček obecný 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Achillea_millefolium_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-149.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Achillea_millefolium_002.JPG 

 

Pampeliška lékařská 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taraxacum_officinale_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-135.jpg 

 

Bodlák obecný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carduus_acanthoides_L_ssp.acanthoides.jpg 

 

Peťour maloúborný (malokvětý) 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaal_knopkruid_plant_Galinsoga_parviflora.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galinsoga_parviflora_bluete.jpeg 

 

 

52. Hluchavkovité 
 Charakteristika: 

o většinou byliny 
o často vonné silice  léčivky a koření   

 Květy 
o kalich a koruna 

 Korunu tvoří horní a dolní pysk  

Zástupci 

 léčivky 
o šalvěj  
o máta  
o mateřídouška  
o meduňka  
o levandule  

 

 koření 
o majoránka  
o tymián  
o oregano  

 

 planě rostoucí 
o hluchavka  

 

Stavba květu hluchavkovitých rostlin 

http://fotoatlaspr.zs-sychrov5.sweb.cz/sch-kvet-hluch-popis.JPG 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Calendula_officinalis_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-024.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Doronic-grandes-fleurs_massif.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Achillea_millefolium_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-149.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Achillea_millefolium_002.JPG
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Taraxacum_officinale_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-135.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Carduus_acanthoides_L_ssp.acanthoides.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kaal_knopkruid_plant_Galinsoga_parviflora.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Galinsoga_parviflora_bluete.jpeg
http://fotoatlaspr.zs-sychrov5.sweb.cz/sch-kvet-hluch-popis.JPG


 

Šalvěj lékařská 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salvia_officinalis_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-126.jpg 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salvia_officinalis1.jpg 

 

Majoránka zahradní 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Origanum_majorana.jpg 

http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id67886/?taxonid=41115 

 

tymián obecný 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thymian.jpg 

http://botanical.com/botanical/mgmh/t/thygar16-l.jpg 

 

hluchavka skvrnitá 

http://www.biolib.cz/cz/image/id105542/ 

http://www.biolib.cz/cz/image/id111562/ 

 

53. Krtičníkovité 
 Charakteristika: 

o Léčivky i jedovaté rostliny 
o většinou byliny 
o často jsou porostlé chlupy 

 

Zástupci 

 Rozrazil rezekvítek 
o Lidově přezdívaný bouřka 

 

 Divizna velkokvětá 
o Léčivka 
o Velká bylina 

Krtičník hlíznatý 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salvia_officinalis_-_Köhler–s_Medizinal-Pflanzen-126.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Salvia_officinalis1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Origanum_majorana.jpg
http://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id67886/?taxonid=41115
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Thymian.jpg
http://botanical.com/botanical/mgmh/t/thygar16-l.jpg
http://www.biolib.cz/cz/image/id105542/
http://www.biolib.cz/cz/image/id111562/


https://cs.wikipedia.org/wiki/Krtičníkovité#/media/Soubor:Scrophularia_nodosa_3.jpg 

 

Rozrazil rezekvítek 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id876/?taxonid=40857 

 

Divizna velkokvětá 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id483/?taxonid=40793 

 

Náprstník červený 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id46657/?taxonid=40846&type=1 

 

Černýš hajní 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2964/?taxonid=40893 

54. Dřeviny 

BŘÍZOVITÉ 
 několik druhů našich dřevin 

 Květy v květenstvích – jehnědy  

 Bříza bělokorá 
o Charakteristická bílo-černá borka 
o Dřevo  nábytek 

https://www.biolib.cz/IMG/GAL/8928.jpg 

 

 Olše lepkavá 

o Roste na vlhkých lokalitách 

o Listy jsou v mládí lepkavé  

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16672/?taxonid=3445 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id22275/?taxonid=3445 

 

 Líska obecná 

o Plodem je oříšek 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8040/?taxonid=3426 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8039/?taxonid=3426 

 

 Habr obecný 
o zprohýbané listy 
o Používá se na živé ploty 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Krtičníkovité#/media/Soubor:Scrophularia_nodosa_3.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id876/?taxonid=40857
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id483/?taxonid=40793
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id46657/?taxonid=40846&type=1
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2964/?taxonid=40893
https://www.biolib.cz/IMG/GAL/8928.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16672/?taxonid=3445
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id22275/?taxonid=3445
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8040/?taxonid=3426
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id8039/?taxonid=3426


https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2947/?taxonid=3429 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3817/?taxonid=3429 

BUKOVITÉ 

 Buk lesní 
o Bukové lesy = bučina 
o Plod: tzv. bukvice = potrava lesní zvěře 
o Tvrdé dřevo  

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id15603/?taxonid=3452 

 

 Dub 

o Dubové lesy = doubravy 

o Nejběžnější druhy: dub zimní, dub letní 

o Listy laločnaté 

o Plod: = žalud 

o Hluboké kořeny – vysazovány na hrázích rybníků 

o Tvrdé dřevo:  

 Nábytek 

 Parkety 

 Vodní stavby – dřevo je odolné plísním 

Zimní: https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id119351/?taxonid=3459 

Letní: https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2948/?taxonid=3458 

Vrbovité 

 Rostou na vlhkých místech 

 Měkké dřevo 

 Vrba jíva 
o Samčí chlupaté jehnědy = tzv. „kočičky“ 
o Opylována hmyzem – včelami 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id153466/?taxonid=38927 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id22731/?taxonid=38927 

 

 Vrba košíkářská 

o vsazována jako zdroj proutí pro košíkářství 
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_košíkářská#/media/Soubor:Salix_viminalis_-_Talence_-

_201007.jpg 

 

 Topol 
o Vysazovány podél cest jako větrolamy 
o Rychle rostoucí  
o Druhy: 

 Topol osika 

 Dlouhé řapíky  ve větru se listy chvějí 
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id20466/?taxonid=38960 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2947/?taxonid=3429
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id3817/?taxonid=3429
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id15603/?taxonid=3452
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id119351/?taxonid=3459
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id2948/?taxonid=3458
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id153466/?taxonid=38927
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id22731/?taxonid=38927
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_košíkářská#/media/Soubor:Salix_viminalis_-_Talence_-_201007.jpg
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vrba_košíkářská#/media/Soubor:Salix_viminalis_-_Talence_-_201007.jpg
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id20466/?taxonid=38960


 

Další dřeviny 

 Lípa srdčitá 
o Srdčitá čepel 
o Národní strom ČR 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id17643/?taxonid=39313 

 

 Javor  
o Listy připomínají dlaň   

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id14145/?taxonid=3610 

 

 Bez černý 
o Keř 
o Bílé květy  
o Plod: černá bobule 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16915/?taxonid=40476 

 

 Jilm  

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16201/?taxonid=3519 
 

Zpracováno dle: 

Přírodopis 6, Pelikánová, Čabradová, Hasch, Sejpka, Šimonová, Fraus a 

Přírodopis 7, Černík, Martinec, SPN 

 

Třída: 6.CD 

Předmět: Zeměpis 

Jméno vyučujícího: Mgr. Radka Sarauerová  

Zadání platí pro období: 11.5.-24.5. 

Email: Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz 

 

1) Vytvořte a zašlete referát/prezentaci na email dle uvedených pokynů do 24.5.  

 Vypracujte ve Wordu nebo PowerPointu nebo napsat do školního sešitu a poslat 

oskenované/ofocené 

 Obsah referátu 

o rozsah pásu pomocí základních rovnoběžek 

o vzhled krajiny 

https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id17643/?taxonid=39313
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id14145/?taxonid=3610
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16915/?taxonid=40476
https://www.biolib.cz/cz/taxonimage/id16201/?taxonid=3519
mailto:Radka.Sarauerova@zsgvodnany.cz


o rostliny a živočichové 

o obrázky (dobrovolně) 

 

2) Proveďte kontrolu svých znalostí – zopakujte si rozložení přírodních krajin pomocí základních 

rovnoběžek, zkuste rodičům povyprávět o přírodních krajinách – plíce Země, Středomoří, co roste a 

žije v pouštích a savanách 

 

3) Přečtěte si v učebnici stránky 80 - 88 (stepi a lesostepi, lesy mírného pásu, lesotundra a tundra, 

polární pustiny)  

 

4) Poznámky viz níže si přepište či vytiskněte a nalepte do školního sešitu 

 

STEPI A LESOSTEPI 

- v oblastech mírného pásu (pás od Maďarska přes Ukrajinu, Rusko, Kazachstán po Mongolsko, 

střed USA a jih Kanady, SV Argentiny) 

- rozsáhlé travnaté plochy s minimem stromů 

- v létě málo srážek, na jaře a na podzim krátké deště 

- severoamerické stepi se nazývají prérie, jihoamerické stepi se nazývají pampy 

- velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí 

- rozkládají se na úrodných černozemních půdách – mnoho polí - oblasti důležité pro obživu 

lidstva 

- rostliny: trávy a byliny, pěstuje se zde obilí 

- živočichové: kůň Převalského, bizon americký, pudu jižní, lama guanako, sysel, psoun, mara 

stepní, rys karakal, kočka divoká, orel stepní, nandu, … (na pastvinách se chovají koně, skot, 

ovce) 

- na okrajích stepi přibývá srážek – vznikly tam lesostepi – střídají se zde travinné porosty 

s listnatými lesy 

 

 

 

LESY MÍRNÉHO PÁSU 

- listnaté, smíšené a jehličnaté 

- oblasti: USA, Kanada, Evropa (mimo jižní Evropu), Rusko (Sibiř), SV Číny, jih Chile, Nový 

Zéland 

- listnaté lesy – teplejší pásmo, smíšené lesy – přechodové pásmo, dnes jsou přeměněny na 

kulturní krajinu (pole, pastviny, stavby), lesy nahrazeny jehličnatými monokulturami 

- jehličnaté lesy – chladnější oblasti – tajga – přírodní jehličnatý les v Rusku a Kanadě, 

zachovaná krajina, minimum lidské činnosti 

- typická čtyři roční období 

- dostatek srážek, v zimě srážky sněhové, rozhoduje vzdálenost od oceánu a nadmořská výška 

- rostliny: kapradiny, stromy 

o jehličnany: smrk, borovice, jedle, modřín 

o listnáče: buk, dub, bříza, habr, lípa, topol, javor, jasan 



o sekvoje – až 100 metrů vysoké (USA) 

- živočichové: medvěd, liška, vlk, puma, rys, jezevec, rosomák, kuna, sobol, jelen, srnec, los, 

sob, prase divoké, veverka, myš, zajíc, bažant, tetřev, bobr, výr, sýkora, slepýš, užovka, zmije 

 

TUNDRA A LESOTUNDRA 

- tundra: podél pobřeží Severního ledového oceánu (Aljaška, Kanada, Grónsko, Island, Norsko, 

Rusko), na jižní polokouli minimálně 

- lesotundra: navazuje na sever od pásu tajgy (Aljaška a severní Kanada, severní Norsko, 

Švédsko, Sibiř) 

- tundra – travnaté plochy bez stromů, bažiny, močály, permafrost = trvale zmrzlá půda 

- lesotundra – řídké lesy, zbytek traviny, „mrtvé lesy“ = odumřelé stromy pro nadbytek vody 

- minimum srážek 

- dlouhá drsná zima (9 až 10 měsíců), teploty trvale pod bodem mrazu 

- krátké mírné léto (2 až 3 měsíce), teploty občas nad nulou 

- polární den a polární noc 

- rostliny: zakrslé dřeviny (smrky, modříny, břízy, vrby), traviny, mechy, lišejníky, 

rododendrony 

- živočichové: sobi, losi, pižmoni, medvědi grizzly, vlci, lišky, husy, kachny, zajíci, sovy, komáři 

 

POLÁRNÍ PUSTINY 

- Arktida: severní polární oblast (zamrzlý Severní ledový oceán, Grónsko, Arktické souostroví, 

Nová Země, Špicberky) 

- Antarktida: jižní polární oblast, kontinent pokrytý ledovcem 

- drsné klima (nízké teploty, prudké větry) 

- léto velmi krátké (1 až 2 měsíce) 

- teplota nepřesáhne 0°C 

- polární den a noc, polární záře 

- pustá krajina pokrytá sněhem a ledem 

- na pobřeží se objevují ledové kry 

- místy vystupují na led a sníh holé skály 

- během léta se na pobřeží objeví traviny a lišejníky 

- živočichové: lední medvěd, tučňák, tuleň, liška polární, sova polární 

 

 


