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Vylušti doplňovačku:

1. Mléčná dráha je ...

2. Zařízení, ze kterého lze sledovat vesmír 
a mnoho se o něm dozvědět.

3. Věda, která se zabývá 
výzkumem vesmíru.

4. Děj, při kterém údajně vznikl 
vesmír (počátek vesmíru).

5. První člověk, který vyletěl do vesmíru. Jurij …

6. První člověk, který stanul na 
Měsíci. Neil …

7. Zařízení, které se vysílá do vesmíru. Na Zemi pak po-
sílá mnoho cenných informací, např. o jiných planetách.

8. Zařízení, které se vysílá na oběžnou dráhu Země. 
Potom obíhá Zemi a zjišťuje různé informace.

9. První český kosmonaut. Vladimír …

Vysvětli, co znamená slovo v tajence: 

Zapoj svou fantazii a pojmenuj znázorněná souhvězdí. Poté je najdi v atlase a zjisti, jaký je 
jejich skutečný název:

Tvůj název:

Skutečný název:

Vesmír

1.

2.

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO

2SVĚT
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Doplň s pomocí atlasu tabulku planet sluneční soustavy:

pořadí název planety průměr planety (km) počet měsíců

1. 0
2. 12 103
3. Země 12 756 1
4.  6 787
5. 63
6. 61
7. 50 800
8. Neptun

Utvoř správné dvojice:

A. Slunce těleso složené z jádra (prach a led) a ocasu

B Měsíc planetka dříve považovaná za 9. planetu sluneční soustavy

C. Kometa Mléčná dráha

D. Planetka hvězda, kterou nutně potřebujeme k životu

E. Země pevné těleso výrazně menší než planety

F. Pluto modrá planeta

G. Galaxie přirozená družice Země

Sluneční soustava

1.

2.

Vyhledej planety sluneční soustavy  
v osmisměrce. Tajenku získáš, když zbylá 
písmena přečteš po řádcích.

N Ě M E Z V Š

U A E A E CH O

T S R M R P L

P A K U N S E

E Š U N E V T

N N R U T A S

R E T I P U J

Tajenka: 

3.

ZEMĚ JAKO VESMÍRNÉ TĚLESO
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Vyplň doplňovačku:

1. Výškový bod. 1.

2. Sluneční soustavu tvoří osm … 2.

3. Hlavní město České republiky. 3.

4. Poměr mezi skutečnou vzdáleností 
a vzdáleností na mapě se jmenuje ... 4.

5. Myšlená přímka, okolo které 
se otáčí planeta Země. 5.

6. Prostorový model Země se nazývá ... 6.

7. Přístroj, který policisté používají k měření rychlosti. 7.

8. Zjednodušený nákres skutečného světa v ploše se jmenuje ... 8.

9. Zeměpis odborně. 9.

10. Spojnice míst se stejnou 
nadmořskou výškou se jmenuje ... 10.

11. Seznam značek obsažených v každé mapě naleznete v ... 11.

Tajenka: 

Vysvětli, co tento pojem znamená: 

Výškové rozčlenění krajiny na mapě znázorňuje:
A.  popis B. polohopis C. výškopis D. kóta

Přiraď k jednotlivým druhům map jejich název:
A.   Topografická B. Obecně-zeměpisná C. Politická D. Průmyslová

Najdi v atlasu mapové značky a zakresli je:

A.  zřícenina D. zámek

B. nemocnice H E. muzeum M
C. železniční trať F. koupaliště

6.

9.

7.

8.

MAPA A GLÓBUS



13 MAPA A GLÓBUS

Vyhledej a doplň některé údaje z mapy:

A. Po jaké trase půjdeme na hrad Zvíkov ze Zvíkovského Otavského mostu? 

B. Po jaké trase půjdeme na hrad Zvíkov ze Zvíkovského Vltavského mostu? 

C. Kde bychom se mohli v létě vykoupat? 

D. Jaký je nejvyšší bod na mapě? 

E. Na soutoku kterých řek leží hrad Zvíkov? 

Vylušti přesmyčky a napiš, k čemu se tyto předměty používají:
A. P - O - M - K - A - S   B. L - O - Z - U - B - A   

Využívají se k  

Orientace na mapě a v prostoru

1.

2.

MAPA A GLÓBUS
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Na následující mapce doplň názvy jednotlivých podnebných pásů – pozor na přechodné oblasti:

Doplň pojmy do textu:
Okamžitý stav  ovzduší se nazývá . Věda, která se jím zabývá, se jmenuje 

. Mezi meteorologické prvky, které popisují počasí, patří , 
kterou měříme ve stupních , rychlost a směr , které se měří 
v  za sekundu, , jejichž množství se udává v milimetrech, 
a , která popisuje míru pokrytí oblohy mraky.

Zakroužkuj správná tvrzení a urči podle obrázku, zda se jedná o letní nebo zimní monzun:
A. Letní monzun vane z pevniny na oceán/z oceánu na pevninu a přináší sucho/srážky.

B. Zimní monzun vane z pevniny na oceán/z oceánu na pevninu a přináší sucho/srážky.

Vyber správné tvrzení o pasátech:
A. pravidelné větry B. vanou od obratníků směrem k rovníku

C. vanou od rovníku směrem k obratníkům D. na jižní polokouli stáčení doleva

E. na severní polokouli stáčení doprava

Atmosféra – Počasí a podnebí

1.

2.

3.

4.

severní 
polární kruh

obratník Raka

obratník Kozoroha

rovník

PŘÍRODNÍ SFÉRY ZEMĚ
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Popiš podle obrázku koloběh vody v přírodě. 
Doplň správné pojmy:

1. vypařování 4. podpovrchový odtok

2. srážky 5. povrchový odtok

3. vsakování 6. sluneční záření – teplo

Vyber správnou odpověď:
Hydrosféra zahrnuje soubor všeho vodstva: A. na Zemi B. na pevnině C. v oceánech

Vytvoř správné dvojice:
A. rybníky náhony, zavlažovací kanály, průplavy

B. toky potoky, říčky, řeky, veletoky

C. jezera umělé nádrže určené pro zadržování vody

D. umělé toky mělké umělé nádrže určené pro chov ryb

E. přehrady přirozené vodní nádrže

Doplň tabulku. Napiš k názvům správný útvar (záliv, moře, průplav) a světadíl, ve kterém se 
nachází:

útvar světadíl

Akabský

Bengálský

Korálové

Guinejský

Suezský 

Mexický

Hydrosféra

1.

2.

3.

4.

PŘÍRODNÍ SFÉRY ZEMĚ
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S pomocí atlasu zaznač pouště do mapy:
1. Sahara

2. Atacama

3. Gobi

4. Kalahari

5. Taklamakan

6. Namib

7. Arabská poušť

Doplň správně charakteristiku pouští pomocí nabídky slov:
erg, nomádi, oázy, voda, vegetace, hamada
Pouště jsou neúrodnou oblastí, která trpí nedostatkem  s horní hranicí srážek 
jen 250 mm za rok. Typickým rysem pouští je nedostatek . Pouště můžeme 
rozdělit na písčité zvané  a skalnaté, které nazýváme . Pastevci 
velbloudů se nazývají . Hustěji zalidněné jsou jen oblasti .

Pojmenuj podle obrázků následující druhy zvířat a řekni, jakým způsobem jsou přizpůsobena 
k životu v poušti:

Co je to fata morgana?
A. Místo v poušti, kde se vyskytuje voda.

B. Halucinace způsobená nedostatkem vody. 

C. Optický jev, kdy lze vidět obraz vzdáleného objektu zrcadlící se ve vzduchu atmosféry.

Biosféra – Pouště

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3.

PŘÍRODNÍ SFÉRY ZEMĚ
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Pojmenujte uvedená zvířata, která žijí v savaně. 

Pojmenujte uvedené rostliny savan:

  

  

Vyplň následující tajenku správnými pojmy:

1. Označení jihoamerických savan 1.
2. Menší kopytník žijící na savanách 
ve velkých stádech 2.

3. Nejtěžší suchozemský savec 3.

4. Drobný hmyz vytvářející mohutná věžovitá obydlí 4.

5. Nejvyšší suchozemský savec 5.

6. Pravidelné větry vanoucí v tropech a subtropech 6.

7. Africký stát s hlavním městem Nairobi 7.

8. Největší šelma afrických savan 8.

Název pravidelně zaplavovaného území na hranicích Brazílie, Bolívie a Paraguaye: 

Biosféra – Savana

1.

2.

3.

1. 5.3. 4.2.

7.6.

Vyber správná slova:
V savanách se střídá dlouhé/krátké období sucha/zimy s dlouhým/krátkým obdobím dešťů/léta. 
Každé toto období trvá několik dní/měsíců. Rostliny jsou většinou stálezelené po celý půlrok/
rok a mají ztučnělé/ztenčené listy, což jim umožňuje vypařování/zásobu vody.

1. 3.2.

4.

PŘÍRODNÍ SFÉRY ZEMĚ
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Vylušti křížovku a vysvětli pojem z tajenky:

1. Jazyk s nejvíce rodilými mluvčími 1. 

2. Svatá kniha muslimů 2. 

3. Přistěhovalec 3. 

4. Křesťanský chrám 4.

5. Druhý nejlidnatější stát světa 5.

Tajenka a vysvětlení: 

Přiřaď obrázky k jednotlivým náboženstvím:
A. křesťanství

B. buddhismus

C. islám

Kulturní znaky obyvatelstva

1.

2.

3.

Některé jazyky světa jsou využívány i mimo území svých 
původních států. Vyhledej v atlase a zakresli do mapy regiony, 
kde je úředním jazykem: 

angličtina

francouzština

španělština

arabština

IV. OBYVATELSTVO SVĚTA
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Člověk si vytváří různé druhy 
příbytků. Pojmenuj příbytky na 
obrázcích a vyznač na mapce, kde 
se využívají:

1. beduínský stan 2. týpí 3. jurta

4. dům na stromě 5. pueblo

6. chýše z hlíny 7. domy na řece

8. dům z rohoží na jezeře 9. iglú

Pojmenuj správně jednotlivá sídla: velkoměsto, vesnice, město, světová metropole

Vyber správné tvrzení:
Podíl venkovského obyvatelstva klesá/roste zatímco dochází ke zvyšování/snižování počtu 
obyvatel ve městech. Obyvatelé venkovských sídel pracovali především v zemědělství/službách.  
Venkov je charakterizován nižší/vyšší hustotou zalidnění.

Sídla, venkovská sídla

1.

2.

3.

1. 2. 3. 4.

IV. OBYVATELSTVO SVĚTA
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Některé nerostné suroviny můžeme využívat v elektrárnách pro výrobu energie. Víš, jak se tyto 
elektrárny nazývají? Ke každému obrázku přiřaď název suroviny a název elektrárny:

Elektřinu můžeme získávat i jinými způsoby, a to pomocí obnovitelných zdrojů energie. Napiš, 
jaké elektrárny to jsou a co je zdrojem jejich energie:

Nerostné suroviny

1.

2.

3.

4.

1. 2.

Vyber všechna správná tvrzení. Nerostné suroviny patří mezi…
A. neobnovitelné přírodní zdroje B. živou přírodu

C. obnovitelné přírodní zdroje D. neživou přírodu

Vytvoř správné dvojice:
A. kámen výroba oceli

B. železná ruda výroba elektrické energie, spalování v hutích

C. uhlí dlažba, stavební materiál, obklad

1. 2. 3.

V. ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL, 
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL
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b) Na které polokouli jsou převážně bohaté a na které převážně chudé země?

Napiš dva státy, které jsou bohaté, a dva státy, které jsou chudé:
Bohaté: 1. 2.
Chudé: 1. 2.

Prohlédni si obrázky a napiš, jestli se jedná o bohatý, nebo rozvojový stát:

Pojmenuj podle loga 
dobročinné organizace
ČR a zaškrtni ty, které 
se snaží pomáhat 
chudým státům:

A. B. C. D. 

Vyspělé  a rozvojové země

1.

2.

3.

4.

1. 2. 3. 4.

Všechny státy světa nejsou ekonomicky na stejné úrovni. Některé 
státy jsou průmyslově vyspělé a jiné rozvojové, chudé.
a) Podívej se na mapu světa a připiš k barvám správné pojmy:
(vyspělé země, rozvojové země, nejvyspělejší země, nejchudší země)

V. ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL, 
DOPRAVA A CESTOVÁNÍ

ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL

51 ZEMĚDĚLSTVÍ A PRŮMYSL



V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:V publikaci Hravý zeměpis 6 najdete:
– 56 stran hravých cvičení přehledně rozdělených do 6 kapitol
– každá strana obsahuje kromě úkolů i mapu a místo na vlastní  
    poznámky
– moderní a plnobarevný design, který podporuje motivaci 
    a kreativitu žáků
– souhrnný test na konci každé kapitoly
– přehledně zpracovanou přílohu vesmír a Země

Učebnice a pracovní sešity z řady Hravý zeměpis:

Pracovní sešit je připraven v souladu  
s Rámcovým vzdělávacím programem.

ISBN: 978-80-7563-073-5

9 788075 630735

6ZEMĚPIS
HRAVÝHRAVÝ

Pracovní sešit pro 6. ročník ZŠ a víceletá gymnázia 
V souladu s RVP

PLANETA ZEMĚ


