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Anotace 

• Pomocí prezentace se žáci seznámí s úvodem 
učiva „PŘÍRODNÍ SFÉRA ZEMĚ“ a formou 
názorných ukázek si učivo lépe osvojí a 
zapamatují. 

• Využít se dá v předmětu zeměpis, ročníku šestém. 
Je součástí tématického okruhu Přírodní sféry 
Země. 

• Práce určená pro interaktivní tabule a žáci mohou 
pracovat přímo v programu power-point. 



Co vás napadne, když se řekne krajina? 

Je toto krajina? 

Je toto krajina? 

Je toto krajina? 

Je toto krajina? 



Krajinná sféra 

sahá asi 30km nad zemský povrch(hranice ozonosféry) a 
několik desítek kilometrů pod zemský povrch (po 
Mohorovičičovu plochu nespojitosti) 



na krajinu působí:  

vnější (exogenní) vlivy: vnitřní (endogenní) vlivy: 

Uvedené vlivy rozdělte na vnější a vnitřní 

sluneční záření 

přitažlivé síly Měsíce 

přitažlivé síly Slunce 

teplo zemského nitra 

přitažlivá síla Země 

- hlavně tyto vlivy zformovaly krajinnou sféru do její současné 
podoby 
- člověk poslední dobou krajinu stále více ovlivňuje a 
přetváří (přírodní krajiny → kulturní krajiny) 



Členění krajinné sféry Země 

• krajinnou sféru tvoří dvě základní složky: 

– přírodní složka krajiny (fyzickogeografická sféra) 

• živá a neživá příroda 

– člověkem vytvořená složka krajiny 
(socioekonomická sféra) 

• tvořena lidskou společností a jejími výtvory 

Nakresli a popiš krajinu, ve které bude 
fyzickogeografická a socioekonomická sféra 

 



Spojte, co k sobě patří: 

• litosféra  
• atmosféra  
• hydrosféra 
• pedosféra 
• biosféra 

 

• vzdušný (plynný) 
obal Země 

• živý obal Země 

• půdní obal Země 

• pevný neboli 
kamenný obal 
Země 

• vodní obal Země 

 

 



Dělení socioekonomické sféry: 
• obyvatelstvo 

• sídla 

• výrobní sféra 

• dopravní sféra 

• nevýrobní sféra 
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