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Anotace 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 

vlastivědy pro žáky 5. ročníku pro práci s 

dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k vyvození nového 

učiva, je součástí tématického okruhu 

Místo, kde žijeme (Evropa). 

• Prezentace je zaměřena na podnebí 

Evropy. 



PODNEBÍ EVROPY 



Podnebí neboli klima 

je dlouhodobý stav počasí 

 

v určité oblasti. 



Na Zemi rozlišujeme různé 

 

podnebné pásy: tropický, 

 

subtropický, mírný a polární. 



Vlivem vzdálenosti od oceánu 

 

rozlišujeme podnebí: oceánské, 

 

přechodné – proměnlivé a 

 

vnitrozemské. 



Evropa leží ve 3 podnebných pásech. 

polární pás 

mírný pás 

subtropický pás 



Polární pás 

 nejsevernější části Evropy 

 

 dlouhá, mrazivá zima a krátké, chladné léto 

Island 

hl. město Reykjavík 



Subtropický pás 
  jižní části Evropy 

 

 

 

 suché, slunné léto 

   a mírná, deštivá 

   zima 

Řecko 

ostrov Zakynthos 



Mírný pás 
 většina území Evropy 

 střídají se 4 roční období 

mírný 

pás 



Podnebí na tak velkém území není 

všude stejné. 

Je ovlivněno vzdáleností od oceánu 

 a nadmořskou výškou. 

 

Podnebí v mírném pásu se dělí na: 

a) přímořské – oceánské 

b) přechodné – proměnlivé 

c) vnitrozemské 



a) podnebí oceánské 
 západní Evropa 

 

 deštivá, mírná zima a nepříliš teplé deštivé léto 

Anglie – hrad Corfe 



b) podnebí přechodné 
 střední Evropa 

 

 často se měnící počasí, proměnlivé ve všech 

   ročních obdobích 

Česká republika - Praha 



c) podnebí vnitrozemské 

 východní Evropa 

 

 mrazivé, suché zimy a horká léta 

 

Rusko – hlavní město Moskva 

(chrám Vasila Blaženého) 



OPAKOVÁNÍ 

1.  Podnebí neboli klima je……. 

dlouhodobý stav počasí 

v určité oblasti.  



OPAKOVÁNÍ 

2. Evropa leží ve 3 podnebných 

    pásech…… 

 polárním, mírném a 

 subtropickém.  



OPAKOVÁNÍ 

3. Nejsevernější části Evropy leží 

    v ……. 

polárním pásu. 



OPAKOVÁNÍ 

4. Jižní Evropa leží v …….. 

subtropickém pásu . 



OPAKOVÁNÍ 

5. Většina území Evropy leží v….. 

mírném pásu.  



OPAKOVÁNÍ 

6. Podnebí v mírném pásu je 

    ovlivněno…… 

vzdáleností od oceánu a 

nadmořskou výškou.  



OPAKOVÁNÍ 

7. Podnebí v mírném pásu se dělí 

    na ……. 

oceánské, přechodné – proměnlivé 

a vnitrozemské.  
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