Registrační číslo: CZ.1.07/.4.00/21.0938

Název: Škola hrou

Počasí

• teplo, chladno
• slunečno, zataženo, déšť
• vítr, bezvětří
...

1. a 2. ročník

Základní škola a mateřská škola Hrubý Jeseník, okres Nymburk
Hrubý Jeseník 123, 289 32 Oskořínek
IČO: 75030594

 to všechno je POČASÍ

Zpracovala: Mgr. Alena Hlavičková
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V dávných dobách lidé uctívali bohy,
o kterých si mysleli,
že řídí počasí.
Počasí ovlivňuje náš život

i

• jak se oblékáme
• co jíme
• jak vypadají naše domy

vzhled krajiny

• vichřice, hurikány
• záplavy
• sucha
...

...
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Modlili se za déšť,
nebo naopak za slunce,
aby jim dozrála úroda.

X 510:36

Počasí se mění podle ročních období,
ale mění se i ze dne na den.
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Srážky

Počasí

Víte jak vznikají?

5. Vítr odnáší mraky.

vítr

oblačnost

srážky

slunečno

mlha

bezvětří

polojasno

déšť

vánek

zataženo

sníh

vítr

kroupy

vichřice

teplota

4. Z páry vznikají ochlazením mraky.

1. Slunce zahřívá Zemi

bouřka

teplo
6. Voda se vrací na zem
v podobě deště a sněhu.

3. Pára stoupá vzhůru.

chladno

2. Voda se odpařuje.
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Množství srážek se měří pomocí srážkoměru.

Bouřka
Pamatuj si!
Blesk uhodí velmi často do nejvyššího místa v okolí.

Voda vede elektřinu z blesku.
Se srážkami souvisí vlhkost vzduchu.

V budovách nás chrání proti blesku hromosvody.
Hromosvod je železný drát, který svede blesk do země.

Když prší nebo je mlha,
vlhkost vzduchu je vysoká.

Bezpečným úkrytem proti blesku je i automobil.
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Co je při bouřce bezpečné a co není?
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Teplota
Teplotu měříme pomocí teploměru.

Jak správně odečítat teplotu:

Teplota se měří ve stupních celsia.

°C
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Práci jsem vypracovala samostatně.

Uhodneš, co znamenají tyto symboly?

Zdroje:
Náměty a informace jsem čerpala z publikací:

zataženo

polojasno

slunečno

I. Antoš, J. Johnová, V. Kuchtová, M. Vágová: Poznávám svět, Dialog,
2008
J. Potůčková: Prvouka pro 2. ročník základní školy  Moje kniha objevů,
Studio 1a1, 2009
V prezentaci byly použity obrázky z galerie Smart Notebook.
Všechny ostatní použité obrázky pocházející z jiných zdrojů byly
prověřeny na serveru www.cmis.cz/dum a byly vyhodnoceny jako
použitelné pro komerční účely, a to i s možností úprav, přizpůsobování
či rozšiřování.
Další zdroje:

déšť

sníh

déšť se sněhem

kroupy

bouřka

http://images.google.com/imgres?
imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/45/Regenmesser.jpg&imgrefurl=http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Regenmesser.jpg
&usg=__x0n12lAiDOAsp5Uu8o7Ocq5KXJY=&h=1600&w=1200&sz=258&hl=cs&start=1&zoom=1&tbnid=5PrhKUOcAi5FYM:&tbnh=150&tbnw=
113&ei=JuKLUbCTNaT34QTChYC4BQ&prev=/images%3Fq%3Dpluviometer%26tbs%3Dsur:fmc%26tbm%3Disch&itbs=1&sa=X&ved=
0CDYQrQMwAA

http://pixabay.com/en/lightningthunderthunderstorm1845/
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