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ANOTACE 
Materiál 
Evropa a svět 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál slouží k vytvoření představy o světadílech, oceánech, mořích, ostrovech i poloostrovech  
a jako úvod k učivu o Evropě jako jednom ze světadílů.  Děti učivo o světadílech zaujalo, líbila se 
jim barevná mapa (snímek 5) s doplňováním světadílů i jejich následné hledání na školní mapě. 
Očekávaný výstup  
Žák -získává základní informace o Evropě, kontinentech 
       - porovnává světadíly spolu s oceány podle velikosti  
       - popíše podle mapy jejich polohu na Zemi 
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



EVROPA A SVĚT 

 

 Země je jednou z planet Sluneční soustavy 

Povrch Země je pokryt vodou nebo souší 

Voda tvoří většinu zemského povrchu, 
nazýváme ji oceány 

Zemi omývají 4 oceány : Atlantský, Tichý, 
Indický a Severní ledový 

Jednotlivé části oceánů nazýváme moře 

 

 



Největší celky souší – pevniny-nazýváme 
světadíly – kontinenty 

Světadílů je 6: Evropa, Asie, Afrika, Amerika, 
Austrálie a Antarktida 

Výběžky částí pevniny do vodní plochy se 
nazývají poloostrovy – Skandinávský, 
Pyrenejský, Apeninský, Balkánský 

Část pevniny ze všech stran obklopená vodou  
se nazývá ostrov – Island, Britské ostrovy, 
Sicílie 

 

 



6 SVĚTADÍLŮ 
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ZAJÍMAVOSTI 

  97% světové vodní zásoby se nachází v oceánech 
 Na olympijské vlajce je pět vzájemně propojených kruhů jako pět světadílů 
 
 

 
      -modrý představuje Evropu, -černý Afriku, -červený Ameriku, -žlutý Asii a 

zelený Austrálii 
 Největší hloubka byla naměřena v Tichém oceáně poblíž Japonska              

11 022 m 
 Tloušťka ledových ker v Severním ledovém oceánu je 4,5m 
 Ameriku objevil Kryštof Kolumbus r. 1492 
 Austrálii objevili v r. 1606 holandští mořeplavci a pojmenovali ji Nové 

Holandsko, Austrálie ( Jižní země) se užívá až od 19.stol. 
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