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SFÉRY ZEMĚ 

Obrázek: Planeta Země 
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ATMOSFÉRA 

  je VZDUŠNÝ obal Země (atmos = vzduch, sféra = obal) 

 

  prvotní atmosféra byla složená z plynů, které unikaly z 

roztaveného povrchu Země při postupném ochlazování (oxid 

uhličitý, dusík, vodní pára) 

  dnešní atmosféra je složená z dusíku, KYSLÍKU, vzácných plynů, 

oxidu uhličitého, vodní páry a prachových částic 

  z kyslíku vzniká OZON – vytváří OZONOVOU VRSTVU (chrání Zemi 

před škodlivým ultrafialovým slunečním zářením) 



Význam atmosféry pro život 

  chrání před dopadajícími meteority 

  obsahuje kyslík potřebný k dýchání 

  zadržuje teplo od Slunce 

  zachycuje UV (ultrafialové) záření 

  utváří se zde počasí 



        HYDROSFÉRA 

  je VODNÍ obal Země (hydros = voda) 

  zabírá 71 % zemského povrchu 

  vznikla tehdy, až se zemský povrch ochladil pod 100  C a 

vodní pára v prvotní atmosféře se začala srážet do kapek 

  dlouho pršelo a vznikly první oceány 

  mračna se roztrhala a zasvítilo Slunce 

  v OCEÁNECH VZNIKL první ŽIVOT 

http://www.pdclipart.org/albums/Weather
/weather_picture_wave_crashing.png 
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Obrázek: Rozložení oceánů a pevniny 
na Zemi 

Obrázek: Moře 
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LITOSFÉRA 
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  je KAMENNÝ obal Země (lithos = kamenný) 

http://www.pdclipart.org/albums/
Rocks_and_Minerals/Quartz.png 
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Obrázek: Rula 

Obrázek: Aragonit 

Obrázek: Křišťál 

Obrázek: Skála 
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PEDOSFÉRA 
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nt/agriculture_soil.png 
 

  je PŮDNÍ obal Země (pedos = půda) 

  vznikla zvětráváním hornin a činností organismů 

Obrázek: Půda 
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BIOSFÉRA 

  je ŽIVÝ obal Země (bios = život) 

  tvoří ji živé organismy – rostliny (flóra), živočichové (fauna),  houby 

  hranice biosféry jsou asi 11 km nad Zemí a asi 10 km pod úrovní        

    zemského povrchu 
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Obrázek: Rostliny Obrázek: Motýl 
Obrázek: Gorila 

http://www.pdclipart.org/albums/Plants__Miscellaneous/plants_pebbles_and_flowers.png
http://www.pdclipart.org/albums/Plants__Miscellaneous/plants_pebbles_and_flowers.png
http://www.pdclipart.org/albums/Plants__Miscellaneous/plants_pebbles_and_flowers.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Bugs_Insects/normal_butterfly_image_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Bugs_Insects/normal_butterfly_image_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Bugs_Insects/normal_butterfly_image_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Bugs_Insects/normal_butterfly_image_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Primates/Gorilla_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Primates/Gorilla_2.png
http://www.pdclipart.org/albums/Animals_Primates/Gorilla_2.png


SFÉRY ZEMĚ 

HYDROSFÉRA 
hydros = voda 

LITOSFÉRA 
lithos = kamenný 

BIOSFÉRA 
bios = život 

ATMOSFÉRA 
atmos =  vzduch 

PEDOSFÉRA 
pedos = půda 


