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ANOTACE 
Materiál 
Podnebí a vodstvo 
Vzdělávací obor 
Vlastivěda 
Tematický okruh 
Místo, kde žijeme 
Anotace  
Materiál  slouží k zopakování si učiva o pramenech, řekách, přítocích i vodních nádržích.Tyto 
vědomosti si rozšíří učivem o evropských řekách a jezerech. Děti pracují se školní mapou Evropy. 
Žáky nejvíce zaujaly názorné obrázky jezer, ples i pramene i vyhledávání největších toků 
zmíněných v prezentaci na školní mapě. 
Očekávaný výstup  
Žák: - orientuje se na mapě Evropy 
        - vyhledá a porovná podle velikosti evropská moře a jezera 
        - popíše podle mapy jejich polohu na Zemi  
Druh učebního materiálu  
Prezentace 
Stupeň a typ vzdělávání  
Základní vzdělávání – první stupeň, 5. třída  

 



ŘEKY  

vlivem poměrně vlhkého podnebí se v Evropě 
vytvořila hustá říční síť 

řeka začíná jako pramen, dál teče jako potok, 
který přibírá z pravé i levé strany přítoky          
a rozšiřuje se v řeku, na konci svého toku ústí 
do moří 

 

                           

                             pramen řeky  Vltavy 



evropské řeky ústí do moří Atlantského a 
Severního ledového oceánu 

největší řeky nazýváme veletoky – Volha, 
Dunaj, Rýn, Dněpr… 

 

 

 

 

  
                                                                              řeka Volha 



JEZERA 

na severu Evropy najdeme velké množství 
jezer     ( Finsko = země tisíce jezer) 

jsou pozůstatkem velkého ledovce, který v 
minulosti pokrýval Evropu 

v horách jsou jezera menší – plesa ( Štrbské 
pleso),  nejvíce horských jezer se nachází v 
Alpách a Karpatech 

 

 

 

 

                                                             Ledovcové jezero 

 



Horské pleso- Rakousko 

 



Horské pleso- Rakousko 

 



největší evropské jezero se nachází v Rusku – 
Ladožské jezero 

Největší jezero na světě se nachází na 
hranicích Evropy a Asie – Kaspické moře   

   ( jezero není spojeno s oceány, ale má slanou 
vodu ) 



    VODNÍ NÁDRŽE 
 

                                                                 

 
 

                     

                                                       

                                                       

 

 

PŘIROZENÉ  UMĚLE VYTVOŘENÉ  

JEZERO 
(Černé jezero) 

RYBNÍK 
(Rožmberský rybník) 

PŘEHRADA 
(Lipenská přehrada) 
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