
Kde je aké podnebie? 

Čo prezrádzajú klimatické diagramy 

  

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj ilustračného obrázku:  pixabay.com/sk/opaľovanie-žena-tan-dievča-lady-28829/  

 

Téma:  Atmosféra (inovovaný ŠVP pre gymnáziá)  
 

Výkonový štandard:  

- zhodnotiť vplyv klimatotvorných činiteľov na podnebie vybraných miest na Zemi 

- správne interpretovať údaje o klimatických charakteristikách prezentované v rôznych grafických a 

textových podobách (tabuľky, schémy, grafy, klimatické diagramy, tematické mapy) 

 

Obsahový štandard: klimatotvorné činitele, teplota vzduchu, zrážky, klimatické pásma a oblasti 

 

Pomôcky:  

- kópia obrysovej mapy sveta (bit.ly/svetmapa), prekopírované a nastrihané kartičky z príloh č.1 až 3 pre každú 

skupinu (cca 4 žiaci) 

- flipchartový papier (prípadne iný veľký papier), fixka (marker) a školský atlas pre každú skupinu 

- projektor a počítač s pripojením na internet 

- nainštalovaný program Google Earth (www.google.sk/intl/sk/earth/)  

- súbor pre Google Earth s Köppenovou klasifikáciou podnebia (bit.ly/gekoppen) – po stiahnutí je potrebné ho 

rozbaliť (napr. Winzip)  

 

Evokácia (12 min.):   

1. Začnite jednoduchou anketou, v ktorej žiaci zdvihnutím ruky hlasujú za ich najobľúbenejšie ročné obdobie. 

Počet hlasov pre každé ročné obdobie zapíšte na tabuľu. Ktoré ročné obdobie medzi žiakmi zvíťazilo? 

https://pixabay.com/sk/opa%C4%BEovanie-%C5%BEena-tan-diev%C4%8Da-lady-28829/
https://bit.ly/svetmapa
http://www.google.sk/intl/sk/earth/
https://bit.ly/gekoppen


Vybraných žiakov vyzvite, aby svoju voľbu vysvetlili. Vedeli by si predstaviť žiť v oblasti, kde sa ročné 

obdobia nestriedajú tak, ako ich poznáme zo Slovenska? 

 

2. Žiakov rozdeľte do cca štvorčlenných skupín. Do každej z nich rozdajte jeden flipchartový (alebo iný veľký) 

papier, fixku (marker) a školský atlas. Žiakov vyzvite, aby v rámci skupín na papier zapísali, čo možno 

najviac klimatotvorných činiteľov. Ku každému z nich heslovite opíšu aj spôsob, akým vplýva na podnebie 

a zároveň uvedú aspoň jeden konkrétny príklad zo sveta, kde sa daný činiteľ prejavuje (vplyv nadmorskej 

výšky na teplotu a zrážky sa napr. prejavuje vo Vysokých Tatrách, ktoré sú našou najchladnejšou a zároveň 

najdaždivejšou oblasťou). Poraďte im, aby nezabudli ani na tie činitele, ktoré sú z globálneho hľadiska 

nepodstatné, ale môžu ovplyvňovať podnebie na regionálnej alebo lokálnej úrovni. 

 

3. Poproste vybrané skupiny, aby prezentovali svoje riešenia. Uvedené klimatotvorné činitele zapisujte na 

tabuľu. Ktoré z uvedených činiteľov majú globálny vplyv, ktoré sa obmedzujú na kontinenty (alebo ich 

časti) a ktoré ovplyvňujú klímu len lokálne? Diskusiou so žiakmi usporiadajte činitele pod seba podľa ich 

dôležitosti od globálnych (navrchu rebríčka) po lokálne. 

Uvedomenie (28 min.):   

4. Žiakov v krátkosti oboznámte s najrozšírenejšou klasifikáciou podnebia podľa rozloženia teploty vzduchu 

a atmosférických zrážok vo vzťahu k vegetácii, ktorej autorom je nemecký klimatológ Köppen a cez 

projektor premietnite klimatickú mapu z článku na Wikipedii (bit.ly/koppenmapa). Ak sa rozhodnete 

venovať analýze mapy viac času, môžete na jej podrobné zobrazenie použiť Google Earth. Súbor 

s klimatickou mapou, ktorú v programe spustíte, nájdete na bit.ly/gekoppen.  

 

5. Priebeh teploty a zrážok počas roka, ktorými je definované podnebie toho-ktorého miesta na Zemi 

zobrazujú tzv. klimatické diagramy. Schopnosť rozumieť im je preto dôležitou súčasťou geografického 

vzdelania každého človeka. Ak sa s nimi žiaci doteraz nestretli, vysvetlite im ako rozumieť klimatickému 

diagramu na konkrétnom príklade. Poslúžiť vám môže napr. klimatický diagram Paríža (bit.ly/klimaparis). 

Hodnoty čoho zobrazujú modré stĺpcové grafy a čo zobrazuje červený spojitý graf? Čo je vynesené na 

jednotlivých osiach klimatického diagramu?   

 

6. Ako sú žiaci schopní rozumieť klimatickým diagramom si vyskúšajú v úlohe, ktorá rozvíja schopnosť 

interpretovať grafy, čítať s porozumením a zároveň je malou hádankou, ktorej riešenie sa nezaobíde bez 

pochopenia súvislostí.   

 

7. Do každej skupiny rozdajte kópiu obrysovej mapy sveta (bit.ly/svetmapa) a vopred nastrihané kartičky 

s očíslovanými klimatickými diagramami desiatich vybraných miest (príloha č.1). Do skupín rozdajte aj 

nastrihané kartičky s názvami miest (príloha č.2) a nastrihané kartičky s opismi klímy a jej vplyvu na život 

(príloha č.3).  

 

8. Žiaci majú za úlohu preštudovať jednotlivé klimatické diagramy a na základe ich interpretácie k nim 

priradiť názov mesta, ktorého podnebie zobrazujú. Pri určovaní správnych dvojíc im môžu pomôcť aj 

krátke texty, ktoré opisujú vplyv klímy na život v riešených mestách (sú označené veľkými písmenami A – 

J). Žiakov upozornite, aby si pri každom klimatickom diagrame pozorne všímali rozsah hodnôt pre teplotu 

a zrážky (na ypsilonových osiach). Predídu tak chybnej interpretácii diagramov  

 
9. Úlohou žiakov je aj priradiť spomínané kartičky s opismi (príloha č.3) k mestám a v ich klimatických 

diagramoch vyznačiť mesiac, alebo obdobie v roku, pre ktoré uvedené tvrdenia (označené malými 

písmenami) platia. Odpovede vyznačia tak, že k mesiacu (obdobiu roka) v klimatickom diagrame zapíšu 

písmeno, ktoré označuje dané tvrdenie (opis vplyvu klímy na život). Môžete im to predviesť na príklade 

https://bit.ly/koppenmapa
https://bit.ly/gekoppen
https://bit.ly/klimaparis
https://bit.ly/svetmapa


Bratislavy. Na jej klimatickom diagrame zapíšete písmeno c z kartičky D (Vo vinohradoch v regióne Malých 

Karpát prebieha vinobranie) k septembru.  

 

10. Polohu všetkých miest vyznačia žiaci na obrysovú mapu sveta (môžu sa dohodnúť, že na tejto úlohe bude 

pracovať len jeden z nich). Na mape pomenujú hlavné rovnobežky a k mestám napíšu geografické 

súradnice.  Ktoré mestá ležia v podobnej geografickej šírke? Je ich podnebie rovnaké, alebo sa odlišuje? 

Prečo je to tak?  

Tipy: 

- V prípade, že chcete zadanie sťažiť, rozstrihajte všetky texty (označené malými písmenami) z kartičiek s opismi 

klímy (príloha č.3). Dokážu ich žiaci správne priradiť ku klimatickým diagramom a mestám?  

- Súčasťou úloh môže byť aj priraďovanie miest k jednotlivým typom podnebia podľa klimatickej mapy. 

- Klimatické diagramy pre ľubovoľné mestá sveta nájdete na webstránke en.climate-data.org.  

11. Vybrané skupiny prezentujú svoje riešenia. Ostatní žiaci tieto riešenia konfrontujú so svojimi.  Poproste 

prezentujúcich žiakov, aby priblížili aj spôsob, ako sa k jednotlivým riešeniam dopracovali. Spoločne so 

všetkými skupinami diskutujte o odpovediach. Správne riešenia nájdete pod reflexiou. Ak to uznáte za 

vhodné, pristavte sa pri interpretácii jednotlivých klimatických diagramoch so žiakmi aj podrobnejšie. 

Triede ich môžete premietnuť z adresy bit.ly/klimatogramy. 

Reflexia (5 min.):   

12. Diskutujte so žiakmi o tom, ktoré klimatotvorné činitele (zo začiatku vyučovacej hodiny sú ešte stále 

napísané na tabuli) sú rozhodujúce pre podnebie desiatich riešených miest. Ktoré mestá ležia v podobnej 

geografickej šírke, ale vyznačujú sa odlišnou klímou? Čím je to spôsobené? Podnebie ktorých miest je podľa 

žiakov najextrémnejšie? Podnebie ktorého mesta by im pre život najviac vyhovovalo?  

 

Riešenie: (1) - číslo klimatického diagramu, (Xy) – názov mesta, (A) – označenie kartičky s textom 

1 – Bratislava - D 2 – Jakutsk - G 3 – Rijád - F 4 – Buenos Aires - I 5 – New York - J 

6 – Barcelona - H 7 – Bombaj - B 8 – Nairobi - C 9 – Manaus - A 10 – Londýn - E 

 

A) Manaus a – najsuchší mesiac je august (56 mm) b – najdaždivejší mesiac je marec (295 mm)  

B) Bombaj a – obdobie monzúnov sa začína v júni b – dec. až  febr. c – najviac zrážok je v júli 

C) Nairobi a – január až február / jún až september b – počas období dažďov bohatých na zrážky 

D) Bratislava a – december, január, február b – júl až august c – september až október 

E) Londýn a – najteplejším mesiacov je júl b – december, január, február 

F) Rijád a – jan-nov- dec (môže však aj inokedy) b – jún až september 

G) Jakutsk a – jún až august b – dec. - január c – apríl až máj 

H) Barcelona a – december, január, február b – júl a august 

I) Buenos Aires a – jún až august b – november až marec 

J) New York a - január b – júl až august 

http://en.climate-data.org/
https://bit.ly/klimatogramy


Príloha č.1:  Klimatické diagramy vybraných miest sveta 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.2:  Kartičky s názvami miest ku klimatickým diagramom 

 

                      BRATISLAVA 
 
 

                        

                        JAKUTSK 

                        

                              RIJÁD 

 

                          BOMBAJ 
 
 

                         

                          NAIROBI                   BARCELONA 

 

                         NEW YORK 
 

 
                    LONDÝN                 BUENOS AIRES 

                         

                            MANAUS 
 
 
 

 

 



Príloha č.3:  Kartičky s opismi klímy a jej vplyvu na život v mestách 

A) Manaus 

 

a) Viac ako dvojmiliónová metropola Amazónie vyrástla v 19. stor. vďaka pestovaniu a spracovávaniu 

kaučuku, o ktorý bol v dobách pred intenzívnou ťažbou ropy vo svete veľký záujem. Aj v najsuchšom 

mesiaci roka tu spadne priemerne viac zrážok ako počas väčšiny mesiacov v Bratislave.  

b) Počas najdaždivejšieho mesiaca tu spadne viac zrážok ako na mnohých miestach sveta počas celého roka. 

Spolu s vysokými teplotami vytvárajú zrážky a vysoká vlhkosť vzduchu pocit sauny.  

B) Bombaj 

a) Začína sa štvormesačné obdobie monzúnov spojené s vysokými zrážkami a silnou veternosťou.  

b) Klimaticky najpríjemnejšie obdobie, počas ktorého navštívi mesto najviac zahraničných turistov. 

Majitelia ubytovacích zariadení zvyšujú ceny.   

c) Najdaždivejší mesiac v roku sprevádzajú povodne, počas ktorých je často ochromená aj doprava.  

C) Nairobi 

 

a) Klimatické podmienky Kene umožňujú zberať až dve úrody kávy počas roka. Najvhodnejšími mesiacmi 

na zber sú tie, ktoré nasledujú po dvoch obdobiach dažďov a umožňujú sušenie dozretej úrody na 

priamom slnku.  

b) Okolitá savana poskytuje migrujúcim bylinožravcom dostatok čerstvej paše.  

D) Bratislava 

a) V ostatných rokoch nebývajú zimy chladné ako kedysi. V roku 1956 mrzlo napr. tak silno, že Dunaj 

zamrzol až do hĺbky 1,8 m. Priemerné teploty sa počas zimných mesiacov pohybujú okolo nuly, výrazná 

snehová pokrývka sa však vytvára len zriedkavo.  

b) SHMÚ vydáva výstrahy pred silnými búrkami, prípadne krupobitím.  

c) Vo vinohradoch v regióne Malých Karpát prebieha vinobranie.  

E) Londýn  

a) Dážď je častým spoločníkom obyvateľov a návštevníkov mesta aj počas najteplejšieho mesiaca v roku. 

b) Počas upršanej miernej zimy sú mrazy výnimočné, teploty pod 6°C a daždivé počasie tvoria ideálne 

podmienky pre chrípku a prechladnutie.  



F) Rijád  

a) Aj keď je mesto charakteristické suchou púštnou klímou, náhle prívalové dažde môžu spôsobiť záplavy, 

ktoré si občas vyžiadajú aj obete na životoch.  

b) Počas vrcholiaceho leta vás po vystúpení z lietadla v hlavnom meste Saudskej Arábie omráči extrémne 

horúci a suchý vzduch.  

G)  Jakutsk 

a) Letné teploty môžu cez deň dosahovať 30°C aj na Sibíri. Ľudia si užívajú hrejivé slnko, ktorého veľa 

nebýva – kúpu a opaľujú sa pri jazerách alebo riekach.  

b) Ľudia vychádzajú von len v najnutnejších prípadoch. Pri teplotách, ktoré v noci klesajú až pod - 50°C, 

neudržia teplo už ani kožuchy. Dotyk nechránenej kože s chladným vzduchom spôsobuje bolesť, rámy 

okuliarov primŕzajú k ušiam.  

c) Pri mrazoch mierne pod nulou odkladajú ľudia kožuchy. Vystačia si s ľahšími bundami, čiapkou a šálom. 

H) Barcelona 

a) Ak si chcete vychutnať mesto bez davu turistov, navštívte ho mimo hlavnej turistickej sezóny. Zabudnite 

však na tričko, kraťasy alebo kúpanie sa v mori - najmä ráno a večer tu býva celkom sviežo. Priemerná 

denná teplota sa vtedy pohybuje okolo 10°C.  

b) V najteplejších mesiacoch v roku sa okolo obeda mnoho miestnych oddáva sieste (oddychu) a radšej 

pracujú do neskorších večerných hodín, keď je teplota znesiteľnejšia.  

I) Buenos Aires 

a) Zima je mierna a mrzne len zriedkavo, väčšina domov však nemá centrálne vykurovanie, a tak by nám na 

návšteve mohlo byť chladno. 

b) Hlavná turistická sezóna trvá päť mesiacov, počas ktorých navštívi mesto najviac turistov. 

c) Začína sa prudko ochladzovať a miestni obyvatelia zo skríň vyťahujú teplejšie oblečenie. 

J) New York 

 

a) Mesto leží v podobnej geogr. šírke ako európske subtropické letoviská, v porovnaní s nimi sa však 

vyznačuje výraznými teplotnými rozdielmi počas roka. V najchladnejšom mesiaci klesá priemerná 

teplota až pod bod mrazu a miestni obyvatelia chodia ulicami pekne zababušení. 

b) Počas leta sa metropola „zo skla a ocele“ rozpáli natoľko, že niektorí z jej obyvateľov hľadajú osvieženie 

pri striekajúcich pouličných hydrantoch (tak to aspoň poznáme z viacerých videoklipov :) ).  
 


