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ANOTACE 
Materiál 
Přímořské podnebí 1 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál  seznamuje žáky s podnebím v západní  části Evropy, s podmínkami, které ho ovlivňují, se 
státy, pro které je toto podnebí typické. Žáci pracují se školní mapou Evropy a se slepou mapou, 
do které zakreslují státy. Snímek 5-7 slouží jako doplňkové učivo pro rozšíření představy o dané 
oblasti. Žáky nejvíce zaujalo povídání a obrázky o Nizozemsku. Prezentaci rozložíme do dvou 
vyučovacích hodin. 
Očekávaný výstup  
Žák: - vyhledá na mapě státy západní Evropy a významná města 
        - charakterizuje vybrané státy 
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



 PŘÍMOŘSKÉ PODNEBÍ 

Oblast tohoto podnebí se táhne podél 
západního pobřeží Evropy.  

V tomto podnebí se projevuje teplý Golfský  

    proud.  

Západní vítr přináší časté srážky. Rozdíly teplot 
mezi létem a zimou jsou velmi malé ( v Irsku je 
v zimě +10°C a v létě +16°C ). 

Německo, Dánsko, Nizozemsko, Velká Británie,  

    Irsko, Švýcarsko….. 



Západní Evropa 

 



Nizozemsko 

 U nás nazývané Holandsko 

Království – královna Beatrix 

Hl. město Amsterodam 

Jeho území je nížina, často ležící pod úrovní 
mořské hladiny ( obyvatelé vysušili dno zálivu 
Severního moře a přeměnili na pevninu) 

Největší přístav v Evropě – Rotterdam 

Je proslulé tulipány, dřeváky, větrnými mlýny 



Nizozemská královna  
 

 

 

 

                      Nizozemské větrné mlýny 



Švýcarsko 
 Hl. město Bern (název získalo po prvním 

zvířeti skoleném při lovu v této krajině – Bär – 
medvěd) 

 Alpská země – velké množství tunelů 
dlouhých až 20 km 

 Země sýrů, čokolád, bank a kvalitních hodinek 



CITACE 

• RONLINE. Http://cs.wikipedia.org [online]. 31. 1. 2005, 06:38  
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Western-Europe-map.png. Dostupné z WWW:                                                                                                                            
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Western-Europe-map.png >. 

•  FFEIETSANDERS. Http://cs.wikipedia.org [online]. 22. 3. 2009, 11:39 
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Beatrix05.jpg.Dostupné z WWW:                                                                         
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Beatrix05.jpg>. 

•  AKA. Http://cs.wikipedia.org [online]. 14. 2. 2005, 19:46 
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Chocolate.jpg.Dostupné z WWW:                                                                              
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Chocolate.jpg>. 

  

 

 
 

  

 



CITACE 

• KATEPANOMEGAS. Http://cs.wikipedia.org [online]. 27. 8. 2011, 19:52 
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Coat of arms of the Netherlands (1815-1907).svg.Dostupné z 
WWW:                                                                                                                                                                                    
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_arms_of_the_Netherlands_(1815-1907).svg>. 

• NIELS, Kim. Http://cs.wikipedia.org [online]. 29. 12. 2007, 09:54  
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Zaanse Schans Panorama by Niels Kim.jpg.Dostupné z WWW:                                                                                                              
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Zaanse_Schans_Panorama_by_Niels_Kim.jpg>. 

• MACIEKSOBCZYK. Http://cs.wikipedia.org [online]. 15. 5. 2010, 17:48 
[cit. 2012-03-17]. Soubor:OMEGA-Speedmaster-Professional-Front.jpg.Dostupné z WWW:                                                                                                                       
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:OMEGA-Speedmaster-Professional-Front.jpg>. 

• FILIP EM. Http://cs.wikipedia.org [online]. 6. 1. 2008, 18:13 
[cit. 2012-03-17]. Soubor:Gruyère Premier Cru.jpg.Dostupné z WWW:                                                                                                                       
< http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Gruy%C3%A8re_Premier_Cru.jpg>. 

 

 

 

 


