
Název školy: ZŠ A MŠ HORNÍ LIBCHAVA, okres Česká 
Lípa, příspěvková organizace
Autor: Markéta Čunátová
Název materiálu: VY_32_INOVACE_03 19_VLASTIVĚDA 
_EVROPA PODNEBÍ, ROSTLINY A ŽIVOČICHOVÉ

Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1925

Anotace: Materiál je určen k prezentaci nového učiva na 
interaktivní tabuli pro žáky 5. ročníku



Podnebí, rostliny 
a živočichové



Podnebné pásy

• Podle množství dopadajících slunečních paprsků 
rozlišujeme na Zemi čtyři podnebné pásy:

• Polární pásy: nejsevernější a nejjižnější 
oblasti

• Mírné podnebné pásy: od pólu směrem 
k rovníku

• Subtropické pásy: od mírných pásů k 
rovníku

• Tropický podnební pás: kolem rovníku



Podnebné pásy na území 
Evropy

• Do území Evropy zasahují tři pásy
• Nejsevernější část Evropy – polární 

pás
• Nejjižnější část Evropy – subtropický 

pás
• Zbytek Evropy – mírný pás – zde se 

střídají čtyři roční období



Podnebí v oblasti mírného pásu je 
ovlivněno: 
• vzdáleností od Atlantského oceánu
• rozdílnou nadmořskou výškou
V závislosti na těchto vlivech se uvnitř 
mírného pásu vytvořilo několik oblastí 
s typickým podnebím
a) Západní Evropa – přímořské, oceánské 

podnebí
b) Východní Evropa – vnitrozemské, 

kontinentální podnebí
c) Střední Evropa – přechodné podnebí



Rostliny a živočichové

V závislosti na odlišném podnebí se
vytvořily oblasti, kde se vyskytují
typické rostliny a živočichové, 
kterým vyhovují místní podmínky.



1. Polární pustiny a tundry

• V nejsevernější části Evropy najdeme 
polární pustiny a tundry.

• Tundra – vlivem chladného počasí se 
zde nedaří vysokým stromům.

• Rostou zde převážně zakrslé nízké 
stromy, lišejníky a mechy.

• Krajina je po většinu roku pokrytá 
sněhem.

• Ze zvířat jsou tu nejčastěji sobi.





Sob



2. Lesy

• Většinu povrchu mírného pásu 
pokrývají lesy.

• Na tundru navazuje pásmo 
jehličnatých lesů.

• Typickými zvířaty jsou jeleni, vlci, 
medvědi.

• Dále směrem na jih přecházejí lesy 
jehličnaté v lesy smíšené a listnaté.





Medvěd hnědý



3. Stepi

• Na jihovýchodě Evropy v důsledku 
nedostatku srážek roste méně 
stromů.

• Les je postupně nahrazován stepí, 
zde roste suchomilná tráva.

• Ze zvířat se zde daří malým 
hlodavcům, například syslům.

• Část travnatých stepí byla rozorána 





Sysel



Subtropická krajina

• Na jihu Evropy kolem Středozemního 
moře je subtropická krajina.

• Rostou zde stálezelené stromy a nízké 
keře.

• Pěstují se zde olivovníky, fíkovníky, 
citroníky, vinná réva, tabák a další 
teplomilné rostliny.

• Ze zvířectva: Mnoho druhů hmyzu 
a ptactva, ale jen málo větších savců.





Olivovník
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