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ANOTACE 

 Materiál je určen pro žáky 6.ročníku jako 

doplňující prezentaci k základnímu 

probíranému učivu.  

 Žáci se do práce aktivně zapojují a využívána je 

i interaktivní tabule. 

 Využít se dá v předmětu zeměpis, ročníku 

šestém. Je součástí tématického okruhu 

Přírodní sféry Země. 

 



VÝSKYT 
 v suchých, neúrodných oblastech, kde roční úhrn 

srážek nepřesahuje 250 mm/rok 

 

Na jakých světadílech se např. rozkládají 

pouště? 

 

http://www.google.cz/imgres?q=v%C3%BDskyt+pou%C5%A1t%C3%AD+a+polopou%C5%A1t%C3%AD&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=IT5BPlondT9OGM:&imgrefurl=http://fld.czu.cz/vyzkum/Nauka_o_lp/biomy/biomy.html&docid=MXnnQVbyIn2jtM&imgurl=http://fld.czu.cz/vyzkum/Nau


 nejvíce v subtropických oblastech  

 kruté podmínky, vysoké rozdíly mezi dnem a 

nocí (např. den 50°C X noc – 5°C) 

 typy: 

= písečná poušť, malé zastoupení (např. 

Sahara) 

= štěrkovitá poušť (Sahara) 

= kamenitá poušť, nejrozšířenější 

DRUHY POUŠTÍ: 



PŘIŘAĎTE POJMY K OBRÁZKŮM 



SPOJTE, CO K SOBĚ PATŘÍ 

 místo, které má větší 

množství vláhy a bohatší 

vegetaci než okolní 

krajina 

 

 

 vyschlá říční koryta 

občasných říčních toků 



FLORA 

 palma datlová, suchomilné (kaktusy, agáve, 

aloe…) 



FAUNA 

 plazi (gekoni, varani, zmije, chřestýši), hlodavci, 

velbloudi, mravenci, tarbík, tarbíkomyš, štíři, 

pštrosy, pavouky… 

http://www.google.cz/imgres?q=gekon&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=JQErznyVak0ZFM:&imgrefurl=http://www.hadi.7x.cz/gekon-obrovsky&docid=VsQMtlar2tDXCM&imgurl=http://www.developpement-durable-lavenir.com/images/Photos/Animaux/Tokay_Gecko-400.jpg&w=40
http://www.google.cz/imgres?q=varani&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=gH71wICSrTZZGM:&imgrefurl=http://www.lidovky.cz/v-prazske-zoo-uhynul-samec-varana-komodskeho-fnu-/ln_domov.asp?c=A100218_152242_ln_domov_tai&docid=2rrtqtJEFg3yWM&imgurl=http://i
http://www.google.cz/imgres?q=tarb%C3%ADk&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=6ugsuTA1nehqjM:&imgrefurl=http://www.naturfoto.cz/tarbik-egyptsky-fotografie-12453.html&docid=qRnemCEa-Z6uBM&imgurl=http://www.naturfoto.cz/fotografie/ostatni/tarbik-egyptsky-7
http://www.google.cz/imgres?q=tarb%C3%ADkomy%C5%A1&num=10&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=a8_iTOivwq2igM:&imgrefurl=http://z-prirody.blog.cz/1202/tarbik-a-tarbikomys&docid=XdftA-nw-fqh3M&imgurl=http://www.bobkac.estranky.cz/img/original/29/tarbikomys


POUŠTĚ 

 Sahara 

 Gobi 

 Mohavská poušť 

 Atacama 

 Velká písečná aj. 



 

 pokryté věčným sněhem a ledem 



FAUNA 

 Arktida: tuleni, mroži, lední medvědi 

 Antarktida: tučňáci, kosatky 

 velké množství ptáků (albatrosi, bouřňáci 

apod.) 

http://www.google.cz/imgres?q=albatros&hl=cs&biw=1280&bih=675&tbm=isch&tbnid=W03iSR0mzp9rvM:&imgrefurl=http://jacotte26.forumactif.com/t9317-l-albatros&docid=c5fxPphAn76EVM&imgurl=http://i42.servimg.com/u/f42/09/02/30/17/250px-30.jpg&w=250&h=242&ei=S9dgT7b


FLORA 

 mořské řasy, mechy, lišejníky 



AKTIVITA – PŘIŘAZOVÁNÍ POJMŮ 

1. Atacama 

2. Gobi 

3. Velká písečná 

poušť 

4. Sahara  

5. Mohavská poušť 

a) Afrika 

b) Austrálie 

c) Jižní Amerika 

d) Severní Amerika 

e) Asie 
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KONEC 


