


Na našej planéte sú aj také miesta, kde je celý rok (prípadne väčšinu časť roka) 
zima a krajina je pokrytá snehom a ľadom. Teplota sa tu pohybuje pod 0°C. 
Dokonca časť roka Slnko vôbec nevychádza nad obzor, čiže je úplná tma 
(polárna noc). Ruku hore, kto by chcel na takomto mieste žiť?   

Najdôležitejšie fakty:  

 v oblasti pólov sa striedajú 2 obdobia – polárny deň a polárna noc 
(trvajú 6 mesiacov) 

 ANTARKTÍDA: 
 južná pologuľa, Južný oceán, južná polárna kružnica, najjužnejší 

svetadiel 
 pokrytá je hrubou vrstvou pevninského ľadovca v okolí južného pólu = 

obrovské zásoby vody 
 vysoké pohoria a sopky 
 nameraná najnižšia teplota na Zemi - 90°C  
 málo rastlín (lišajníky) a živočíchov (tučniaky, tulene, albatrosy) 
 veľké zásoby nerastných surovín (ich ťažba by však bola drahá...) 
 jej územie sa využíva len na mierový výskum 
 je tu približne 40 vedeckých základní  
 Dnes stojí na južnom póle výskumná stanica. Pomenovaná na počesť 

odvážnych polárnikov: Amundsen - Scott 
 ako prvý dobyl južný pól nórsky polárnik Roald Amundsen v decembri 

1911. O 35 dní neskôr dorazil na južný pól Angličan Robert Scott, ktorý 
na spiatočnej ceste zahynul 

 ARKTÍDA: 
 Severná pologuľa 
 chladné oblasti za severnou polárnou kružnicou 
 tvorená väčšinou Severným ľadovým oceánom (väčšinu roka 

zamrznutým), ostrovmi v SĽO a najsevernejšími časťami pevniny 
Európy, Ázie a Ameriky 

 Severný pól bol v r. 1909 dobytý americkým polárnikom Robertom 
Pearym 

 Grónsko: Hlavné mesto: Nuuk; Úradný jazyk: grónčina; Mena: dánska 
koruna; Obyvatelia: Inuiti (Eskimáci), ktorí žijú na juhu a juhozápade 
ostrova a venujú sa najmä lovu rýb, veľrýb a tuleňov. Štátne zriadenie: 
autonómne územie Dánska s vlastnou vládou a parlamentom. Najväčší 



ostrov sveta. Väčšinu ostrova pokrýva pevninský ľadovec, ktorý sa počas 
leta čiastočne topí 

 Rozdielne znaky: 
- Arktída zaberá územie okolo severného pólu. 
- Prvým dobyvateľom severného pólu bol Robert Peary  v roku 1909. 
- Antarktída je kontinent a zaberá územie okolo južného pólu. 
- Prvým dobyvateľom južného pólu bol  Roald Amundsen v roku 

1911. 
- Tučniaky sú typické živočíchy Antarktídy sú symbolom kontinentu 
- rovnako, ako je ľadový medveď symbolom Arktídy. 

 Spoločné znaky: 
- Arktída a Antarktída sú najchladnejšie miesta na Zemi. 
- Arktídou a Antarktídou prechádzajú všetky poludníky. 
- V Arktíde i v Antarktíde sa vyskytujú polárne dni a noci.  

 

Úloha č. 1 – Roztrieď pojmy – po prečítaní najdôležitejších faktov o polárnych 
oblastiach si vyskúšajte svoju pamäť. Nižšie uvedené pojmy alebo dvojice 
pojmov roztrieďte podľa toho, či patria k Antarktíde alebo k Arktíde, prípadne 
ide o spoločné znaky: 

Antarktída Spoločné znaky Arktída 
   
   
   
   
   
   
   
   
 

Pojmy: 

1. Južný oceán – Severný ľadový oceán 
2. Inuiti  
3. Robert Peary – Amundsen 
4. Všetky poludníky 
5. Severný pól – Južný pól 



6. Južná polárna kružnica – Severná polárna kružnica 
7. Oblasť – kontinent 
8. Najchladnejšie miesta na Zemi 
9. Medveď ľadový – tučniak ,  
10. Polárny deň a polárna noc 
11. Grónsko 

*správnosť si skontrolujte v riešení.   

 

Úloha č. 2 – zamyslite sa nad tým, čo by sa stalo, ak by sa roztopili všetky 
ľadovce. Čo by sa stalo? V internetovom prehliadači si otvorte tento link a 
pozrite si priložené mapy: 
https://www.nationalgeographic.com/magazine/article/rising-seas-ice-melt-new-
shoreline-maps  

 

Napríklad v Európe by sme prišli o časť Talianska, Holandsko a Dánsko.  

 



Úloha č. 3 – cez youtube si nájdite voľne dostopný dokumentárny film o 
polárnych oblastiach, napr. Divoká Antarkktída, a pozrite si ho.   


