7.ročník- učivo před ukončením docházky – kdo nemá, vypracovat
- vlep si zápis do sešitu, přečti si ho. Za pomlčky u jednotlivých pohoří napiš
jejich nejvyšší horu a její nadmořskou výšku.
V pracovním sešitě vypracuj str. 2- opakování , str.3 – poznáváme hory
V učebnici si najdi příslušné učivo a zkus si odpovědět na otázky za textem.

Poznáváme hory a nížiny naší republiky
(vše musíš umět najít a ukázat na mapě !!!)
Hory- nacházejí se podél hranic ČR se sousedními státy, jsou vyznačeny hnědě
Šumava –
Český les –
Krušné horyJizerské horyKrkonošeOrlické horyHrubý JeseníkMoravskoslezské Beskydy –

Vrchoviny a pahorkatiny – jsou uvnitř ČR, jsou vyznačeny světlejšími odstíny
hnědé
Českomoravská vrchovina, Drahanská vrchovina, Brdská vrchovina, Žďárské
vrchy, Českomoravská vrchovina

Nížiny – se rozkládají podél řek, jsou vyznačeny zelenou barvou
- Nadmořská výška je do 200 m.n.m
Pěstuje se zde: obilí, ovoce a zelenina (kukuřice, vinná réva)
Polabská nížina, Dyjsko- svratecký úval, Dolnomoravský a Hornomoravský úval

6.ročník – učivo před ukončením docházky do školy- kdo nemá vlepit, přečíst,
naučit
V pracovním sešitě vypracuj str.6,7
V učebnici si najdi příslušné učivo a zkus i odpovědět na otázky za textem.

Tropy a Subtropy
Tropický podnebný pás se rozkládá v oblasti rovníku. V oblasti od obratníku
Raka po obratník Kozoroha). Jsou zde vysoké teploty.
Najdeme zde: tropický prales, savany a pouště

Subtropický pás - se rozkládá mezi tropickým a mírným pásem. Je zde horko a
sucho.
Roste zde: bobkový list (vavřín), levandule, bavlník, olivovník, vinná réva, rýže,
čajovník, tabák

Tropický prales - vysoké teploty a velké množství srážek. Jsou zásobárnou
kyslíku a vody
Rostliny: palmy, kaučukovníky, stromy, které poskytují vzácné dřevo- mahagon,
eben, kávovník, kakaovník, skořicovník, koření
Žijí zde: gorily, krokodýli, hroši, jaguáři, tukani

Savany - střídají se zde období dešťů a období sucha
- rostou zde vysoké traviny, řídké křoviny, stromy
- živočichové: zebry, sloni, antilopy, žirafy, nosorožci, hroši,
klokani, koaly, pštrosi, lvi, gepardi, pumy, levharti, jaguáři,
mravenci a termiti

Pouště - jsou zde vysoké teploty a je zde nedostatek vodních srážek
- je zde štěrk, kameny, hlína, písek
- rostliny : kaktusy
Oázy – místa , kde se objevuje voda (obilí a palma datlová)
- živočichové: štíři, pavouci, plazi – vylézají jen v noci
Velbloudi – dokážou žít bez vody i několik dni
Největší pouště jsou v Africe- Sahara, v Asii – Arabský poloostrov,
Střední Asie.

