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ANOTACE 
Materiál 
Podnebí vnitrozemské 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál  seznamuje žáky s podnebím ve východní a jihovýchodní 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 4-7 slouží jako doplňkové učivo k vytvoření ucelenější představy o dané oblasti. 
Nejvíc se dětem líbilo zvýrazňování  hranic států fixem přímo na interaktivní tabuli na listu č.4 a obrázky, na 
kterých jsou zachyceny ruské památky. 
 
Očekávaný výstup  
Žák: - vyhledá na mapě státy východní a jihovýchodní Evropy a významná města 
        - charakterizuje vybrané státy  
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



 PODNEBÍ VNITROZEMSKÉ 

Je typické pro východní a jihovýchodní Evropu.  

    Srážek bývá málo, zimy jsou mrazivé , léta     
horká,suchá. Prakticky chybí jaro a podzim. 
Teplotní výkyvy jsou velmi velké (-30°C až 
+30°C) 

Rumunsko, Moldavsko, Ukrajina, Bělorusko, 
Rusko…. 

 



Rumunsko 
 Hl. město Bukurešť ( „Paříž východu“) 

 Leží při ústí Dunaje do Černého moře 

 Pohoří Karpaty vyplňuje třetinu území státu 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/00/Mapcarpat2.png


Zemi proslavila pověst o Drákulovi a tajemném 
hradu v Karpatech 

 

 

 Turisticky jsou využívány pláže na pobřeží       

     Černého moře 

 



Rusko 

 Hl. město Moskva (9 milionů obyvatel) 

 Největší evropský stát rozlohou i počtem 
obyvatel ( větší část území leží v Asii) 

 Kreml – moskevské sídlo prezidenta 

 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/ab/2003-04-18_Moskau_Kreml_von_Christ-Erl%C3%B6ser-Kathedrale_aus.jpg


Největší evropské řeky: Volha, Dněpr, Don 

 Velké přírodní bohatství: zlato, diamanty, 
dřevo, zemní plyn, ropa…. 

 Historicky známý Petrohrad 
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