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ANOTACE 
Materiál 
Evropa a vodní plocha 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, ve kterém žijeme 
Anotace  
Materiál slouží  k seznámení žáků s oceány, které omývají Evropu. Získávají o nich základní 
informace jako i o evropských mořích, které žáci hledají na školní mapě světa. Žákům se líbila 
práce s mapou Středozemního moře v prezentaci – pojmenovávali zde jednotlivá moře, na mapě 
světa vyhledávali červeně označené státy Evropy, v učivu o oceánech si zopakovali jména 
kontinentů. 
Očekávaný výstup  
Žák: - porovnává oceány a moře podle velikosti  
        - popíše podle mapy jejich polohu na Zemi 
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



EVROPA 

 ČR se rozkládá ve středu Evropy 

Evropa je rozlohou sice druhý nejmenší 
světadíl, ale zároveň druhý nejvíce zalidněný 

Má jedinou pevninskou hranici ( pohoří Ural)  
s dalším světadílem – Asií, s níž tvoří tzv. 
Euroasii 

Evropu tvoří 50 států 

 

 

  

 



EVROPA , OCEÁNY A MOŘE 

EVROPU OMÝVAJÍ DVA OCEÁNY: 

 ATLANTICKÝ OCEÁN (Atlantik, Atlantský) 

 - je druhý největší mezi                                             
čtyřmi světovými  oceány 

 - spojuje Ameriku, Afriku 

    a Evropu 

 - na jihu sahá až po  

    Antarktidu 

 

 



SEVERNÍ LEDOVÝ OCEÁN, je nejmenší světový 
oceán a zároveň oceán s nejmenší průměrnou 
hloubkou 

    -rozkládá se kolem severního 

     zemského pólu 

    -jeho hladinu pokrývá větši- 

     nou silná vrstva ledu 

    -trvale zamrzlá hladina  

     oceánu se nazývá Arktida 

 

 

 

 



MOŘE 

Oceány jsou velmi rozlehlé a jejich jednotlivé        
( často okrajové) části nazýváme moře 

Vnitřní moře zabíhají hluboko do vnitrozemí 

Evropu omývá moře: Baltské, Severní, Norské, 

                                          Středozemní, Černé,  

                                          Jaderské, Jónské,Egejské… 

Kaspické moře není moře, ale největší  

    slané jezero        

     

 



Kaspické moře 
 



Baltské moře 

 



Jaderské moře 

 



Středozemní moře 
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