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Název vzd�lávacího materiálu: Atmosféra. 
 
Autor: Mgr. Martin Kova�ka 
 
P�edm�t: Zem�pis 
Ro�ník: 6. 
Tematický celek: Atmosféra. 
Stru�ný popis aktivity: Zápis a studijní materiál pro Atmosféra. 
�asová náro�nost: 3 – 4 vyu�ovací hodiny 
 
Metodické poznámky: 
 Materiál lze rozložit na více �ástí a použít ve více vyu�ovacích hodinách. 
 Materiál sloužící k osvojení a zapamatování u�iva. 
 
Materiál lze využít jako zápis po výkladu nebo materiál rozdat žák�m p�ed výkladem, b�hem 
výkladu si žáci v textu podtrhávají a dopisují vlastní poznámky. 
 
Ov��ení: 14. 3. 2013 (6. B) 
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Atmosféra je plynný obal Zem� a otá�í se spole�n� se Zemí okolo její osy. 

Atmosféra je tvo�ena vzduchem.  

V�tšina atmosféry je do 11 km nad zemí, postupn� �ídne až zcela zmizí (americká NASA 

ur�uje jako hranici atmosféry 80 km nad povrchem Zem�). 

Složení atmosféry: dusík (78%) 

   kyslík (21%) 

   vzácné plyny, oxid uhli�itý, vodní pára, ozón (1%) 

Ozón – plyn zachycující ve vrchních vrstvách atmosféry škodlivé UV (ultrafialové) zá�ení, 

ale p�i zemi je ozón škodlivý (jedovatý). 

Meteorologie – v�da zabývající se atmosférou. 

Po�así – je okamžitý stav atmosféry.  

Podnebí – dlouhodobé pr�m�rné po�así (dlouhodobý stav atmosféry) na ur�itém míst�. 

Co zkoumáme u po�así? 

 - slune�ní zá�ení (kolik slune�ního zá�ení dopadající na povrch) 

 - teplotu (nej�ast�ji ve stupních Celsia - °C) 

 - vlhkost vzduchu (množství vodní páry v atmosfé�e) 

 - obla�nost (jakou �ást oblohy zakrývají oblaka) 

 - srážky 

 - tlak vzduchu (jaká je hmotnost vzduchu tla�í na ur�ité místo na zemi) 

 - vítr (rychlost a sm�r – odkud vítr vane) 

P�edpov�� po�así – po celé planet� jsou rozmíst�ny meteorologické stanice, které pravideln� 

zaznamenávají údaje o po�así. Z t�chto údaj� se poté sestavuje p�edpov�� na další �asové 

období. Nejd�ležit�jší pro p�edpov�� je tlak vzduchu, teplota, vítr a srážky. P�esnost 

p�edpov�di rychle klesá, nejp�esn�jší je na dalších 24 (48) hodin. 

Nejteplejším m�sícem v �R bývá �ervenec. Nejstuden�jší bývá obvykle leden. 

  

 

 

 



Trvání dne a noci na zemi 
20. b�ezen – Jarní rovnodennost 

- slunce svítí kolmo na rovník 

- na celé planet� trvá noc a den 12 hodin 

- na severním pólu za�íná polární den (na jižním polární noc) 

21. �erven – Letní slunovrat 

- slunce svítí kolmo na obratník Raka 

- na severní polokouli je nejdelší den (na jižní nejdelší noc) 

- v severní oblasti až po severní polární kruh je 24 hodin sv�tlo (polární den), na jihu naopak 

23. zá�í – Podzimní rovnodennost 

- slunce svítí kolmo na rovník 

- na celé planet� trvá noc a den 12 hodin 

- na severním pólu za�íná polární noc (na jižním polární den) 

22. prosinec – Zimní slunovrat 

- slunce svítí kolmo na obratník Kozoroha 

- na severní polokouli je nejdelší noc (na jižní nejdelší den) 

- v severní oblasti až po severní polární kruh je 24 hodin tma (polární noc), na jihu naopak 

 

 

Teplotní (podnebné) pásy na Zemi 

 
 

 

 



Ob�h vzduchu v atmosfé�e 
V atmosfé�e proudí neustále velké množství vzduchu. 

Proud�ní vzduchu ovliv�uje rozdílná teplota a tlak vzduchu, m�ní se s nadmo�skou 

výškou a podnebnými pásy 

Teplý vzduch – lehký (stoupá nahoru), tím se u zem� snižuje tlak, vzniká oblast nízkého 

tlaku (N). 

Studený vzduch – t�žký (klesá dol�), tím se u zem� zvyšuje tlak, vzniká oblast vysokého 

tlaku (V). 

Vzduch proudí z oblastí vyššího tlaku do nižšího. 

 

 

 

 


