
 

 

Základní škola Zachar, Kroměříž, příspěvková organizace 

 

Pracovní list  
 

Předmět: Přírodověda 

Ročník: 5. B 

Opakování vzdělávacího celku: Podnebné pásy 

 

1. Vyřeš přesmyčky. 

Základní podmínky života na Zemi jsou: 

• t ě s l o v _________________  

• p e t o l  _________________ 

• c h u d z v _________________ 

• o v a d  _________________ 

• v y ž i n i _________________ 

 

2. Do obrázku vyznač podnebné pásy. 

 

červeně – tropický, oranžově – subtropický, žlutě – mírný, modře – polární 

 

 

 

  



3. Doplň mezery vhodnými slovy z nabídky pod textem. 

a) Tropický deštný prales  

Tropické deštné lesy vznikly v tropickém rovníkovém pásu. Jsou zde ___________ 

teploty a každodenní____________. Nejsou zde žádná roční období. Žije zde velké 

množství ____________, ptáků a plazů, z větších zvířat např. ____________, 

jaguáři, levharti. Pralesům se říká ____________ světa, protože ____________ 

kyslík. Přesto je dnes lidé kácí kvůli vzácnému ____________ (mahagon, eben), ale 

i zemědělské půdě. Ta ale díky každodenním srážkám přichází o ____________a 

zemědělci se tak musí stěhovat a kácet další plochy pralesa.  

 (plíce, vysoké, srážky, hmyzu, humus, produkují, opice, dřevu) 

b) Stepi  

Stepi leží ve stejné zeměpisné ____________ jako listnaté lesy, ale ve vnitrozemí 

___________, protože zde méně prší a voda tak nestačí pro růst stromů. Stepi 

najdeme v Severní Americe, kde se jim říká____________, v Jižní Americe, kde je 

nazývají____________, ale také ve východní Evropě a v Asii. Ve stepích žije např. 

sysel, liška, křeček, zajíc a také velcí ____________, ale ti jen v Severní Americe. 

Dnes jsou stepi využívané jako „____________světa“. Jsou velmi____________, 

protože z odumřelých rostlin a trav vzniká velké množství humusu a také zde voda 

neodplavovala vzniklý humus, protože zde prší jen ____________. 

 (pampy, kontinentů, šířce, prérie, málo, obilnice, úrodné, bizoni) 

c) Tundra  

Pás tunder se rozkládá kolem Severního ____________ oceánu. Podnebí je 

subpolární, vyznačuje se krátkými 2 – 3 měsíčními ____________ a dlouhými 

____________. Díky nim půda promrzá do velkých hloubek a přes krátké léto 

rozmrzá jen tenká ____________ vrstva. V tundře rostou mechy, zakrslé vrby 

a____________. Žijí zde ____________, vlci a lumíci. I přes nepříznivé klima zde 

žijí lidé – Inuité (nesprávně označovaní jako Eskymáci). Jsou to pastevci sobů a 

____________ (to znamená, že se pohybují z místa na místo a nemají stálé 

____________ ). 

(bydliště, svrchní, zimami, ledového, sobi, léty, lišejníky, kočují) 
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