
ZADÁNÍ OD 4. 5. 

Ahoj děti, tento týden Vás čekají poušťě a polopouště, středomořská krajina a stepi – travní porosty 

mírného pásu. V učebnici si o těchto krajinách nejprve pozorně přečtěte . …str. 67 – 69 a pak napište 

do sešitu: 

POUŠŤE a POLOPOUŠTĚ 

- V horkých a suchých oblast, kde téměř neprší nebo velmi málo 

- Vysoký rozdíl teplot ve dne (přes 50°C)  a v noci (spadají k bodu mrazu) 

- Přizpůsobení rostlin: tuhé kožovité listy, dlouhé kořeny, listy přeměněné v ostny, př. 

kaktus 

- Přizpůsobení živočichů: světlá srst, velké uši (vyzařují jimi teplo), dlouhé nohy, př. fenek, 

štír, pískomil, velbloud 

- Úkol: podívej se do atlasu, kde se takové horké pouště nachází, vypiš oblasti a také názvy 

některých pouští, nezapomeň na největší poušť světa. 

- Oáza – místo v poušti s výskytem podzemní vody, existuje zde život, rostou palmy, žijí lidí 

atd. 

- Na světě existují také mrazové pouště – v oblastech vysokohorských nebo v blízkosti 

pólů, kde je moc velká zima na to, aby tam něco rostlo nebo žilo 

 

STŘEDOMOŘSKÁ KRAJINA 

- Subtropy…..kolem Středozemního moře (Itálie, Řecko, Španělsko, severní Afrika) 

- Mírná zima s deštěm, horké suché léto 

- Rostliny: cedr, dub, borovice pinie (viz obrázek), olivovník (viz obrázek), vinná réva, 

citrusy 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

STEPI  

- Travnaté planiny v mírném podnebném pásu 

- V Jižní Americe se jim říká pampy, v Severní Americe prérie 

- V Kazachstánu byly rozorány a dnes se na části z nich nachází velmi úrodná pole (tzv. 

celiny) – pěstuje se na nich obilí, také v severní i jižní Americe 

- Stromy zde nerostou, protože na ně není dostatek srážek 

- Živočichové: kojoti, bizoni (severní Amerika) 

                        Nandu pampový (jižní Amerika)…..na obrázku 

                       Kůň, sysel, křeček, zajíc, dravci, kteří tyto hlodavce loví,… 

- Úkol: najdi v atlase stepi. Nachází se i v Austrálii a v Africe? 
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