
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 10°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) Júnové teploty môžu presiahnuť 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 :) ).  
 


