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ANOTACE 
Materiál 
Studené podnebí 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál  seznamuje žáky s podnebím v severní 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. Strany 6-11 jsou určeny jako doplňkové učivo pro rozšíření představ o 
dané oblasti. Ty žáky zaujaly nejvíce. Líbily se jim ukázky s gejzírem i přírodou Islandu, zaujaly je 
královské erby i značky s Trolly. Prezentaci rozložíme do dvou vyučovacích hodin. 
Očekávaný výstup  
Žák: - vyhledá na mapě státy severní Evropy a významná města 
        - charakterizuje vybrané státy 
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



PODNEBNÉ OBLASTI 

V Evropě najdeme různé typy podnebí, které 

ovlivňuje zeměpisná šířka, nadmořská výška, 

vzdálenost od oceánu, převládající směr větru i 

mořské proudy. 

 

 

 

 
 

 

 

                                                                Alpské klima 

 



 PODNEBÍ STUDENÉ 
  

 Severní část Evropy kolem Barensova moře a    

      severovýchod Islandu již nejsou ovlivněny 

      teplým Golfským proudem.  

 Podnebí je zde studené, krátké léto trvá asi 
jen dva měsíce, teplota dosahuje maximálně 
deseti stupňů nad nulou, zimy jsou mrazivé. 

  Švédsko, Finsko, Norsko, Island… 

 



Severní Evropa 
 



Island 

 hl. město Reykjavík 

Je podivuhodná ostrovní země 

Je to kraj  ledovců, činných sopek, lávových 
polí a mohutných gejzírů 

Gejzír – horký pramen, z něhož v pravidelných 
intervalech tryská voda a vodní pára 

 

 
                                                                  Řeka Elliðaá                           Reykjavík 



Island 
 



Norsko 
 

Hl. město Oslo 

Království- král Harald V. 

Norové jsou potomky Vikingů ( dávných 
mořeplavců) 

Země s vysokými skalami, mořskými zálivy 

Jsou zde značky s Trolly 

Troll- zlý bájný démon žijící v jeskyni škodící 
lidem 

 

 



Značky s Trollem 

 



Švédsko 

Hl. město Stockholm 

Pro svou polohu na jezeře je názýván 
Benátkami severu 

Má hodně lesů, velkou zásobu vody v jezerech 
a vodních tocích 

Království – Carl XVI.Gustav 



Finsko 

Hl. město Helsinky 

 Země tisíce jezer ( 30 tisíc) 

Podle pověstí u severních hranic této země, v 
Laponsku, sídlí Santa Claus 

Drsné podnebí zřejmě způsobilo, že jeho 
obyvatelé vynalezli saunu                  Přístav v Lappeenratě 

 
 

                                                                                                            

                  

  



CITACE 
• LIFTARN. Http://cs.wikipedia.org [online]. 1. 9. 2006, 11:56 [cit. 2012-03-13]. Soubor:Alpine 

flora.png. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Alpine_flora.png>. 

• TILLEA. Http://cs.wikipedia.org [online]. 6. 9. 2005, 09:23 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:SvartifossSummer.jpg. Dostupné z WWW: Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:SvartifossSummer.jpg>. 

• JUTA. Http://cs.wikipedia.org [online]. 15. 3. 2006, 17:13 [cit. 2012-03-13]. Soubor:Icelandic-
Sheep-20030608.JPG. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Icelandic-
Sheep-20030608.JPG>. 

• TMUEHLBACHER. Http://cs.wikipedia.org [online]. 15. 7. 2006, 21:27 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:Strokkur.jpg. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Strokkur.jpg>. 

• HESSE1309. Http://cs.wikipedia.org [online]. 31. 12. 2005, 12:32 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:Troll1.JPG. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Troll1.JPG >. 

• RONLINE. Http://cs.wikipedia.org [online]. 31. 1. 2005, 05:45 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:Northern-Europe-map.png. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Northern-Europe-map.png>. 

 

 

 

 



CITACE 

• SSOLBERGJ. Http://cs.wikipedia.org [online]. 13. 3. 2012, 16:53 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:Coat of Arms of Sweden.svg. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Coat_of_Arms_of_Sweden.svg>. 

• RDNK. Http://cs.wikipedia.org [online]. 24. 5. 2005, 20:34 [cit. 2012-03-13]. Soubor:Port of 
Lappeenranta.jpg. Dostupné z WWW:                    
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Port_of_Lappeenranta.jpg>. 

• ROO72. Http://cs.wikipedia.org [online]. 31. 7. 2005, 08:09 [cit. 2012-03-13]. Soubor:Across 
faxafloi 2.jpg. Dostupné z WWW:                             
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Across_faxafloi_2.jpg>. 

• TOMMYBEE. Http://cs.wikipedia.org [online]. 26. 6. 2007, 01:37 [cit. 2012-03-13]. 
Soubor:Ellirardalur11.JPG. Dostupné z WWW:                                 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ellirardalur11.JPG>. 

• FRY1989. Http://cs.wikipedia.org [online]. 30. 1. 2011, 05:28 [cit. 2012-03-13]. Soubor:Royal 
Arms of Norway.svg. Dostupné z WWW:                                 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Royal_Arms_of_Norway.svg>. 

 

 

 


