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Anotace:  

 prověřování znalostí tématu biosféra u žáků formou 

přiřazování správných názvů vegetačních pásů (krajin) k 

jejich charakteristice    

 posílení mezipředmětových vztahů, využití multimediální 

techniky 



Biosféra - opakování 

 

Obr. 1 



Připomeň si vegetační pásy (krajiny): 

tropický les, savana, poušť, subtropy, step, 
lesy mírného pásu, tundra, polární oblasti 

 

Na papír napiš pod sebe čísla od 1 do 13. 

Ke každému číslu přiřaď podle charakteristiky 
odpovídající vegetační pás (krajinu): 



1. mechy, lišejníky, sob, pižmoň  

2. papoušci, anakonda, tukan, gorila  

3. oáza 

4. travnatá oblast tropů 

5. citrusy, kiwi, olivy, vinná réva, fíky 

6. srážky vyšší než 2 000 mm, u rovníku 

7. travnatá oblast mírného pásu 

8. tajga 

9. Sahara, Gobi 

10. zebra, žirafa, lev, antilopa, nosorožec 

11. černozem, světová obilnice 

12. tučňáci, lední medvěd 

13. střídá se období sucha a období dešťů 
 



SPOLEČNÁ KONTROLA: 



1. mechy, lišejníky, sob, pižmoň - tundra 

2. papoušci, anakonda, tukan, gorila - tropický les 

3. oáza - poušť 

4. travnatá oblast tropů - savana 

5. citrusy, kiwi, olivy, vinná réva, fíky - subtropy 

6. srážky vyšší než 2 000 mm, u rovníku - tropický 
les 

7. travnatá oblast mírného pásu - step 

8. tajga – lesy mírného pásu 

9. Sahara, Gobi - poušť 

10. zebra, žirafa, lev, antilopa, nosorožec - savana 

11. černozem, světová obilnice - step 

12. tučňáci, lední medvěd – polární oblasti 

13. střídá se období sucha a období dešťů - savana 
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