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Pracovní list
Žáci v pracovním listu procvičují názvy hlavních
evropských veletoků a jezer, orientaci na mapě.
Spolupracují na řešení úkolů.

Doplň neúplné věty:

Sladká voda se vyskytuje na pevnině v potocích a řekách nebo ve vodních
nádržích: jezerech, rybnících a přehradách.
Řeka začíná jako …………..Od pramene teče jako ………., který přibírá
přítoky z levé a pravé strany a rozšiřuje se v …………Na konci svého toku řeka
ústí do ……………..České řeky ústí do moře…………….., ……………..
a ………………… .Většina území České republiky patří do povodí řeky Labe.
Největší řeky nazýváme ……….. Mezi evropské veletoky patří: Rýn, Ural,
Dněpr,Volha a Dunaj.
(Nápověda: veletok, potok, moře, řeka, pramen, Severní, Baltské, Černé).

Seřaď největší evropské veletoky:
1.

3 688 km

2.

2 850 km

3.

2 534 km

4.

2 201 km

Zopakuj si učivo ze 4. ročníku:

VODNÍ NÁDRŽE
přirozené

uměle vytvořené

jezero

rybník
přehrada – v údolí řeky

Vyhledej jezera na mapě:
1.
2.
3.

Práce ve skupinách:






Sledujte od pramene toky hlavních evropských veletoků.
Hledej námořní přístavy v Evropě.
Kde se v Evropě nachází nejvíce evropských jezer?
Které řeky jsou využívány k říční dopravě?
Na mapě vyhledej největší evropské nížiny, pojmenuj je.

Řešení:

Doplň neúplné věty:

Sladká voda se vyskytuje na pevnině v potocích a řekách nebo ve vodních
nádržích: jezerech, rybnících a přehradách.
Řeka začíná jako …pramen………..Od pramene teče jako …potok……., který
přibírá přítoky z levé a pravé strany a rozšiřuje se v …řeku………Na konci
svého toku řeka ústí do ……moře………..
České řeky ústí do moře………Baltského…….., ……Severního………..
a ……Černého…………… .
Většina území České republiky patří do povodí řeky Labe.
Největší řeky nazýváme …veletok…….. Mezi evropské veletoky patří: Rýn, Ural,
Dněpr,Volha a Dunaj.

Seřaď největší evropské veletoky:

1. Volha

3 688 km

2. Dunaj

2 850 km

3. Ural

2 534 km

4. Dněpr

2 201 km

1.

Ladožské jezero (Rusko)

2.

Oněžské jezero (Rusko)

3.

Vänern (Švédsko)
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