
 

ANOTACE 

V rámci učiva o biomech se žák podrobněji seznamuje s moři a 

oceány. Dozvídá se nejdůležitější informace o tom, kde se nachází, 

které organismy se v nich vyskytují, o jejich významu, ohrožení atd.  

Součásti pracovního listu jsou také otázky, na které lze najít odpovědi 

v textu a dále otázky, k jejichž zodpovězení žák potřebuje 

encyklopedie či internet.  
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Očekávaný výstup: Žák čte s porozuměním, orientuje se v textu, 
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Moře a oceány – pracovní text 

Moře a oceány jsou nejrozsáhlejším biomem světa. Pokrývá asi 75% povrchu Země. Světový 

oceán se dělí na pět částí – Tichý oceán, Atlantský oceán, Indický oceán, Jižní oceán a Severní 

ledový oceán. Jde jen o umělé rozdělení, protože ve skutečnosti je plocha oceánu celistvá. 

Menší části oceánu se nazývají moře. 

Většina organismů je zde silně ovlivněna prouděním vod. Může jít buď o slapové jevy (přiliv 

a odliv), ale i mořské proudy. Masy vod všech oceánů a moří jsou totiž neustále v pohybu. 

Tvoří se proudy teplé (od rovníku) a studené (z polárních oblastí). Na hladině pak jde o vlny 

(způsobené větrem), které po přiblížené k pobřeží utvářejí příboj.  

Celá oblast oceánu se dá rozdělit do 4 zón. Příbřežní zóna - může být několik typů, nejčastěji 

však písčitá nebo skalnatá. Organismy musí být odolné proti znečištění vody v 

případě písku a proti silnému příboji v případě skal. Mezi organismy žijící v této zóně se 

řadí řasy, mlži, plži a menší druhy ryb. Pelagická zóna - jde o tzv. volné nebo otevřené 

moře. Voda je značně chladnější a právě zde je znát vliv proudů. Ty s sebou přináší plankton, 

kterým se živí větší ryby, ale i velryby. Bentická zóna - tato zóna se nachází pod pelagickou 

zónou (až na výjimku hlubin). Dno je tvořeno zejména z usazenin, odumřelých organismů. 

Voda se ochlazuje s přibývající hloubkou a ubývajícím slunečním světlem. Zástupci organismů 

jsou mořská tráva, houbovci, sasanky, mořští červi, hvězdice atd. Hlubinná zóna - teplota 

vody se pohybuje okolo 3 °C. Oceán je dost nasycen kyslíkem, ale pod vysokým tlakem a 

obsahuje málo živin. Organismy zde žijící jsou ve většině případů bakterie, provádějící 

syntézu z chemických látek z vyvěrajících pramenů. 

Rostliny jsou v podvodním světě zastoupeny například jako tzv. podvodní nebo mořské 

trávy. Časté jsou také řasy (právem nazývané plícemi Země). Řasy se rozřazují na zelené 

řasy, ruduchy (červené řasy) a chaluhy (hnědé řasy). Nejčastěji obývají skalnaté podloží. 

Živočišná říše je v oceánech zastoupena nejvíce. Z bezobratlých živočichů patří mezi 

nejznámější žahavci (medúzy, sasanky a koráli – tvorba korálových útesů), měkkýši (plži, mlži, 

hlavonožci), korýši (krabi, humři, krevety) a ostnokožci (hvězdice, ježovky). Z obratlovců patří 

mezi nejpočetnější paryby (žraloci a rejnoci) a ryby. Z plazů bychom zde nalezli hlavně želvy a 

ze savců především ploutvonožce (tuleni, lachtani, mroži, rypouši) a kytovce (velryby, 

plejtváci, kosatky, delfíni, vorvani. 

Velice důležitou skupinou mořských organismů je plankton. Jedná se o soubor 

mikroskopických organismů pasivně se vznášejících v prostředí. Pohybují se především díky 

mořským proudům a turbulencím. Plankton je základ potravního řetězce, stává se potravou 

mnoha druhů vodních živočichů, například ryb či velryb. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Zne%C4%8Di%C5%A1t%C4%9Bn%C3%AD_vody
http://cs.wikipedia.org/wiki/P%C3%ADsek_(materi%C3%A1l)
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sk%C3%A1la
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C5%BEi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pl%C5%BEi
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plankton
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Velrybovit%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Houbovci
http://cs.wikipedia.org/wiki/Sasanky
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hv%C4%9Bzdice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kysl%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Bakterie
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rostliny
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A9_%C5%99asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zelen%C3%A9_%C5%99asy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ruduchy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chaluhy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Organismus
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDivo%C4%8Dichov%C3%A9
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Velryba


Otázky z textu: 

1. Kterými pěti částmi je tvořen světový oceán? 

2. Co způsobuje pohyby mořských vod? 

3. Které rostliny vytvářejí v oceánech nejvíce kyslíku? 

4. Kdo patří mezi kytovce? 

5. Co je to plankton? 

Otázky pro zvídavé: 

1. Proč patří moře a oceány k ohroženým biomům? 

2. Co jsou to slapové jevy? Čím jsou způsobeny? 

3. Zjisti název mořského proudu, který začíná v oblasti Mexického zálivu a v západní Evropě 
zmírňuje zimy? 

4. Lachtani a tuleni jsou si velice podobní. Čím se od sebe liší? 

5. V Národním muzeu v Praze visí na stropě jedna velká (22,5 m dlouhá) a těžká (4030 kg) 
kostra. Kterému živočichovi patří? 

Křížovka: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zvýšení hladiny moře 

2. Jiný název pro hnědé řasy 

3. Ploutvonožec 

4. „Placatá“ paryba 

5. Drobné organismy vznášející se ve vodě 

6. Největší ozubená velryba 

7. Organismy schopné vytvořit ze svých mrtvých těl celé ostrovy 

8. Nejteplejší oceán světa 



Kteří z těchto živočichů žijí v mořích a oceánech? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Text byl použit z www.wikipedia.org a obrázky z: 

sovice - http://ailinonaldea.blog.cz/1107/sovice-snezni 

gepard - http://cs.wikipedia.org/wiki/Gepard_%C5%A1t%C3%ADhl%C3%BD 

tučňák - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tu%C4%8D%C5%88%C3%A1ci 

velbloud - http://www.geocaching.com/seek/cache_details.aspx?guid=a0ea5c30-8d33-4a4b-8478-

fe183535971b 

los - http://www.zemesveta.cz/archiv/rocnik-2006/kanada-3-2006/713-3/los-nebo-jelen 

kosatka - http://zivazeme.cz/atlas-savcu/kosatka-drava 

štír - http://ucivo.webnode.cz/album/klepitkatci/klepitkatci-pavoukovci-stiri-stir-stredomorsky-jpg/ 

slon - http://www.wildafrica.cz/cs/zvire/slon-jihoafricky/ 

zebra - http://www.desibucket.com/tag/zebra/ 

liška polární - http://zrzka11.blog.cz/0806/lisky 

vydra - http://www.mezistromy.cz/cz/les/zivocichove-v-lese/savci/vydra-ricni/fotogalerie 

sob - http://www.faunasveta.czweb.org/gronsko.html 

medvěd - http://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_hn%C4%9Bd%C3%BD 

tukan - http://cs.wikipedia.org/wiki/Tukan_obrovsk%C3%BD 

šimpanz - http://www.photonature.cz/clanky/priroda/62-fotografovani-simpanzu-v-africe.html 

chobotnice - http://zabaci.cz/fauna-a-flora/104-chobotnice.html 

vlk - http://vlk.wbl.sk/O-Vlkoch.html 

lenochod - http://cs.wikipedia.org/wiki/Lenochodi 

bizon - http://indiani.cz/clanky/index.php?a=americky-bizon-puvod-charakteristika-zivot-rije-zvireci-

predace 

bažant - http://www.naturephoto.cz/priroda/ptaci/256-bazant-ktery-se-vubec-nebal.html 

sysel - http://zpravodajstvi.ecn.cz/index.stm?x=1914239 

srnec - http://www.sumavskazverina.cz/sortiment.php 

rypouš - http://cs.wikipedia.org/wiki/Rypou%C5%A1_severn%C3%AD 

fenek - http://cumilka-cumilka.blog.cz/galerie/zvirata/savci/selmy/psoviti/obrazek/58385985 

prase - http://www.priroda.cz/lexikon.php?detail=394 

lední medvěd - https://cs.wikipedia.org/wiki/Medv%C4%9Bd_ledn%C3%AD 
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Tento výstup vznikl v rámci projektu 
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