
PIATACI GEOGRAFIA  

Žiaci si prepíšu nasledujúce poznámky do zošita (buď perom alebo si ich môžu aj vytlačiť a nalepiť). 

Týmto budú mať hotové všetky dôležité poznámky tohto školského roka. Budem to kontrolovať až po 

návrate do školy. Kto chce hodnotenie navyše, nech pošle foto svojho zošita. 

Ak si chcete pozrieť prezentácie, nájdete ich na stránke www.nasageografia.sk v časti Svet – 

Rozmanité krajiny sveta. 

 

Podnebné pásma: 

 studené (celkom na severe a na juhu zemegule, typické veľmi chladným počasím) 

 mierne (v našich zemepisných šírkach, typické striedaním ročných období) 

 teplé (okolo rovníka, typické veľmi teplým počasím) 

Vegetačné oblasti: 

 1. trvale zaľadnené oblasti (Antarktída-na južnom póle, chladné počasie (-70°C), pevninský 

ľadovec (hrúbka až 5km), žijú tu tučniaky, uškatce, veľryby – Arktída a Grónsko (na severe) 

 2. tundra (holá krajina bez stromov, úplný sever Európy, Ázie a Ameriky, permafrost je 

dlhodobo zamrznutá pôda, žijú tu polárne líšky, zajace, soby) 

 3. tajga (severský ihličnatý les – smrek a borovica, žije tu medveď, vlk, los, bobor, rys) 

 4. listnaté a zmiešané lesy (stredná a západná Európa, východ Severnej Ameriky a východ 

Ázie – štyri ročné obdobia, rastie tu buk, javor, lipa, jedľa – žije tu líška, srna, diviak, sova 

 5. púšte a polopúšte (veľmi málo zrážok - v Afrike Sahara, Kalahari, Namib – v Ázii Gobi – 

v Južnej Amerike Atacama – rastú tu kaktusy, žijú tu ťavy, hady (štrkáč), hmyz) 

 6. vždyzelené lesy subtropického pásma (južná Európa, Amerika, časť Afriky, rastie tu dub 

korkový, pistácia, olivy, citrusy – žije tu dikobraz, chameleón, rôzne hady 

 7. stepi (sú to trávnaté oblasti, v Severnej Amerike nazývané prérie, v Južnej Amerike pampy 

– sú tu horúce letá a chladné zimy, žijú tu bizóny, kone, zajace, prepelice, sysle)  

 8. savany (trávnatý porast Južnej Ameriky, Afriky, Ázie a Austrálie, rastú tu akácie, baobaby, 

trávy – žijú tu levy, zebry, antilopy, žirafy, hyeny) 

 9. tropické dažďové lesy (tzv. pralesy v okolí rovníka v Južnej Amerike a Afrike – každodenné 

zrážky – žije tu orangutan, šimpanz, gorila, leopard, hady)  

 

http://www.nasageografia.sk/

