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Název Počasí a podnebí 

Anotace 

Materiál je určen k pochopení rozdílu mezi pojmy počasí a 

podnebí. Část pracovního listu lze použít i jako zápis do 

sešitu. 

Autor 

 

Mgr. Zora Dufková 

 

Jazyk Čeština 

VVC 
Žák chápe pojem počasí a ví, na čem je závislé podnebí 
v určité oblasti. 

Klíčová slova Počasí a podnebí 

Druh učebního 

materiálu 
Pracovní list pro žáka nebo pro práci ve skupinkách. 

Cílová skupina 

Typ a stupeň 

vzdělání 
Základní vzdělávání - 1. stupeň  

Věková skupina 10 - 12let 

Zařazení do výuky- 

využití 

Vzdělávací oblast Člověk a jeho svět 

Vzdělávací obor Vlastivěda 

Tematický okruh
 Poznáváme naši vlast 

  

Integrace mezi 

předměty 
VV, PČ, Prvouka 

 

 

 

 

 

 



Počasí a podnebí 

Počasí je okamžitý stav ovzduší (tlak, teplota, vlhkost, směr a 
síla vzduchu, doba slunečního svitu) na daném místě. 
 
 
Úkol 1: K jednotlivým obrázkům připište číslice podle toho, co 
znamenají. 
 
1. Zataženo     7. Silné sněžení 
2. Slunečno     8. Polojasno 
3. Krupobití     9. Skoro zataženo 
4. Sněžení    10. Větrno 
5. Přeháňky    11. Bouřky 
6. Déšť     12. Oblačno 

 

 

 

 

 



Podnebí  je opakující se počasí v určité oblasti. 
 
Závisí:    1.) na vzdálenosti od rovníku 
    2.) na vzdálenosti od moře 
    3.) na nadmořské výšce 
 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Úkol 2:  

Barevně zakroužkujte, co je charakteristické pro oblast, kde je 
Česká republika. Nehodící škrtněte. 

• pěstování brambor, 
• pěstování pomerančů, 
• opice, 
• vinice, 
• čtveroroční období, 
• období dešťů, 
• polární den, 
• tornáda, 
• polární medvědi, 
• liška, 
• tygr, 
• obilí, 
• ananas, 
• smíšené lesy, 
• palmové háje 
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