
Zdravím Vás, šesťáci.

Následující prezentace bude o tekutině, bez které by život 

nebyl možný.

Proklikejte si prezentaci, věnujte Zeměpisu hodinu týdně 

a vyplňte 2 povinné a 2 dobrovolné úkoly.

Do sešitu si napište jen nadpis HYDROSFÉRA a poté do 

něj pište jen úkoly.

Jen pro motivaci – v minulém týdnu všichni, kteří mi 

zaslali úkol - dostali známku 1.

Další příjemný týden v karanténě Vám přeje učitel TV a Z 
Martin Hamada

úkoly posíltejte vyfocené nebo 
přepsané na email 

hamada.martin@zsedisonova.cz
do 5. dubna 2020

mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz
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• vodní obal Země

Hydrosféra

• protože při pohledu z Vesmíru 
vidíme oceány

Zemi se říká Modrá planeta

• Plynné
• Pevné
• kapalné

Skupenství vody



Voda na Zemi

Sladká 3 %

V ledovcích

Podzemní voda

Řeky, jezera, 
nádrže, rybníky

Slaná 97 %

Oceány

součástí oceánů 
jsou moře, zálivy



Koloběh vody

Nad oceánem probíhá _____________ vody. _____ poté "odfoukne" 

_____________ nad pevninu. Na pevninu dopadá voda ve formě _________.

✓ 1/3 vody __________vodními toky

✓ 1/3 se __________ zpět do atmosféry

✓ 1/3 se __________ pod zemský povrch.

Úkol
Prohlédni si obrázek a doplň podle 
něj následující slova do textu.

Přepiš do sešitu a zjednodušeně si 
nakresli i obrázek.

Pojmy k přiřazení:
Srážky, vsakování, výpar 2x, odtok, 
vítr, oblaka

odtok

vsakování

Výpar nad 
hladinou 
oceánu

Tvorba 
oblak

srážky

Výpar z 
pevniny

A teď vyplň 
TEXT

Kdyby ti to fakt nešlo, tak 
vše máš popsané v učebnici 

na str. 55 nahoře.



OCEÁNY - vyhledávání
Najeďte na https://www.google.com/maps/

• vpravo dole zapněte Zemi v zobrazení 3D

• zobrazí se Vám globus

• vyhledejte oceány a sepište je od největšího po nejmenší:

1) _________________ 2) ___________________ 3) ___________________ 4) __________________ 5) ______________

Menší části oceánů = MOŘE

- OKRAJOVÁ moře jsou ohraničena pevninou jen v jednom místě např. tohle https://1url.cz/jziIL

- VNITŘNÍ moře jsou ohraničena z více stran např. toto https://1url.cz/uzif7

Zálivy = části pevniny, které jsou zatopené (pevninská zemská kůra)

• Průliv (zúžená část mezi moři - přírodní)

• Průplav (vytvořen lidmi pro proplouvání lodí)

No a kdyby ti třeba zrovna nešel 
internet, nebo spěcháš na 

matematiku, tak je najdeš napsané 
v učebnici str. 54 vlevo dole

https://www.google.com/maps/
https://1url.cz/jziIL
https://1url.cz/uzif7


Pohyby vody v oceánu

• Vlnění (vlny jsou hnané větrem)

• Příliv a odliv (gravitace Měsíce a otáčení Země (1 x za 12 hodin)

• Oceánské proudění – teplá voda teče do studené oblasti a studená 

do teplé oblasti https://www.youtube.com/watch?v=AvchlWftt80 <-
- v tomto videu můžete vidět, jak mořské proudy v 
roce 1992 unášely tisíce gumových kachniček

https://www.youtube.com/watch?v=AvchlWftt80


Pevninská sladká voda

Povrchová

• Vodní toky

• Jezera (vznikla přírodně)

• Nádrže a přehrady (vytvořil 
člověk)

• Na pitnou vodu

• K rekreačnímu účelu

• Pro období sucha

• Rybníky

Podpovrchová

• Podzemní (Artézká)

• Voda v půdě

V ledovcích

• Horské ledovce (stlačený sníh 
- Alpy, Himaláje

• Grónsko, Antarktida



Pohyb vody na pevnině
• Vodní toky tečou podle gravitace z kopce

• Místo, kde se vodní tok vlévá do druhého = SOUTOK

• oblast, ze které je odváděna voda vodním tokem = POVODÍ

• Varnsdorf leží v povodí Mandavy -> většina potoků z okolí se do Mandavy vlévá

• Povodí řeky, která teče přímo do moře = ÚMOŘÍ

• Z Česka tečou přímo do moře Labe a Odra. Do Odry se postupně dostane i 
voda z Mandavy, takže Varnsdorf leží v úmoří Baltského moře, do kterého se 
řeka Odra vlévá.



Zkus přiřadit pojmy na vodním toku

Střední tok

Horní tok

Dolní tok

pravý přítok

pramen

levý přítok

soutok

meandr

ústí



Pojmy na vodním toku - řešení

Střední tok

Horní tok

Dolní tok

pravý přítok

pramen

levý přítok

soutok

meandr
ústí



Prameny

Pramen = místo, kde vodní tok vytéká "ze Země"

Pramen Labe v Krkonoších

Pramen Ploučnice v obci 
Osečná, pod Ještědem



S

O

U

T

O

K
Toto je soutok LABE a 
PLOUČNICE v Děčíně 

pod zámkem



Vodní tok, vodopády

● Pančavský Vodopád

● Pančava = říčka, která se vlévá do 
Labe

● Nejvyšší vodopád v Česku (Krkonoše)

● Mumlavský vodopád

● Mumlava se vlévá do Jizery

● Jizerské hory



Labe u Lovosic (Porta Bohemica)



Kaňon (údolí) Labe u Hřenska



ÚKOL 1 - povinný
V pracovním sešitě je na str. 29 ve cv. 4 mapka - využijeme ji k jinému účelu.

●Zadání škrtněte a zvýrazněte si fixou nebo pastelkou následující řeky. 

●Popište je - přiřaďte jim název!

1) Labe, 2) Vltava, 3) Morava, 4) Odra, 5) Berounka, 6) Ohře, 7) Dyje, 8) Sázava, 

9) Jizera

10) Vodní nádrž - Lipno

11) Vltavská kaskáda –

v.n. Slapy, v.n. Orlík, v.n. 

Kamýk

(jen zakroužkuj, kde leží)

NA DALŠÍM SLIDU MÁŠ 
POMŮCKU



Pomůcka k úkolu č. 1

Kdybys tu něco nenašel, tak 
www.mapy.cz nebo 

https://www.google.cz/maps určitě 
fungují

http://www.mapy.cz
https://www.google.cz/maps


Úmoří na území ČR

Morava

Labe

Odra



Úmoří Severního moře - řeka LABE
Řeka Labe pramení v Krkonoších a odvádí vodu z území většiny Česka

Jeho nejvýznamnější přítoky jsou:

• V Mělníce se do něj vlévá řeka V _ _ _ _ A.

● _ I _ E _ _ , která protéká městem Mladá Boleslav

● O _ _ E, která protéká Karlovými Vary a nebo Litoměřicemi

● B_ _ _ _ _ _ A , která vzniká soutokem 4 řek v Plzni

● O R _ _ _ _ , která protká Hradcem Králové

● V Děčíně se do Labe vlévá řeka P _ _ _ _ _ _ C _, přímo pod Děčínským zámkem

Správné řešení najdeš na 
předchozím slidu 

nebo www.mapy.cz nebo 
https://www.google.cz/maps

http://www.mapy.cz
https://www.google.cz/maps


Úmoří Baltského moře - řeka ODRA

✓ Má přítoky především ve Slezsku (okolí Ostravy a Opavy)

✓ Ale jeden z jejích přítoků je i Lužická Nisa, do které se vlévá Mandava

Doplň: Voda, která spadne při dešti ve Varnsdorfu a okolí tedy odteče Mandavou do 

_________ Nisy a následně do__________,

která se vlévá do __________ moře

Morava

Varnsdorf, 
Mandava

Odra



Úmoří Černého moře - řeka MORAVA

Má přítoky především v oblasti Moravy

Doplň: Voda, která spadne při dešti v Brně a okolí tedy 

odteče řekou Svratkou do Moravy a následně do Dunaje, 

který se vlévá do __________ moře.

Brno, řeka 
Svratka



Úkol 2 - dobrovolný
Za pomocí www.mapy.cz doplň následující tabulku. Řádky 1 – 2 jsou vzor a návod. Řádky 3 - 7 vyplňte vy. 

Úkol mi vyfocený nebo přepsaný pošlete na email hamada.martin@zsedisonova.cz do 5. dubna 2020.

Zjisti do jaké řeky přitéká voda z jednotlivých řek a kam odteče dále

Úkol 2 -
Hydrosféra

Vodní tok
Vodní tok odvádějící vodu do moře 
(voda se dostane do jak velké řeky?)

Moře
(do jakého moře se 

voda dostane?)

1 Mandava Lužická Nisa, následně Odra Baltské moře

2 Ploučnice Labe Severní moře

3 Otava

4 Svitava

5 Dunaj

6 Severní moře

7 Opava

http://www.mapy.cz
mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz


Nádrže = vznik přehrazením řeky

Lipno

● vzniká přehrazení Vltavy

● Šumava

● Největší nádrž v ČESKU

Kamýk

● Vodní nádrž na 

Vltavě

● Součást "Vltavské 

kaskády" - více 

přehrad za sebou

● Vodní elektrárna

Naděje

● Přehrada nedaleko 

Luže

● Zadržuje vodu v krajině



Rybníky = vytvořen lidmi za účelem chovu ryb

Náš největší rybník
ROŽMBERK

ROŽMBERK se nachází 
v rybníkářské oblasti 

poblíž města Třeboň v 
jižních Čechách

Výlov rybníka



Jezera = vznik přírodně (roztátí ledovce, 

přehrazením potoka např. Sesuvem půdy apod.)

Černé jezero 
vzniklo stejným 

způsobem v Česku 
na ŠUMAVĚ

Štrbské Pleso na 
Slovenských Tatrách 

vzniklo roztátím horského 
ledovce



Povodeň, záplavy

Je potřeba zadržet vodu v krajině (v lesích, v přehradách) aby byly následky 

co nejnižší.

A nebo nestavět domy tam, kde se povodeň vyskytuje.

Sníh na jaře taje

• nebo období
deště

více vody v 
řekách

Povodeň 
Záplavy 
obydlí

Přirozený 
jev vodního 

toku

Tato fotka od autora Neznámý autor s l icencí CC BY-SA Tato fotka od autora Neznámý autor s l icencí CC BY-SA

https://cs.wikipedia.org/wiki/Povode%C5%88_v_%C4%8Cesku_(2002)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://cs.wikipedia.org/wiki/Z%C3%A1plavy_(p%C5%99%C3%ADrodn%C3%AD_rezervace)
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


Úkol 3 - povinný
1) Místo, kde se vlévá řeka do moře se nazývá ____________ (2b)

2) Povodí řeky, která se vlévá do moře se nazývá __________ (2b)

3) voda z česka se může dostat do 3 moří - do jakých (6b) 

Moravou a Dunajem do _____________ ,

Labem do _________________,

Odrou do _________________.

Z Varnsdorfu Mandavou do ________________.

3) Vypiš a seřaď oceány podle velikosti (od největšího) (5b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………….............................................................

4) Jaký je rozdíl mezi rybníkem, nádrží a jezery? (4b)

....................................................................................................................................................................................................

5) Kde se na planetě Zemi nalézá sladká voda? (4b)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………….

6) Kolik jí na Zemi je celkově v procentech? ________________ % (2b)



ÚKOL 4 - dobrovolný

Opakování v pracovním sešitě na straně 30.

Samozřejmě, koho zeměpis baví, můžete si v pracovním 

sešitě vyplňovat cokoliv se vám zalíbí.



Věřím, že jste to zvládli!

Doufám, že tento týden bude rozdáno více jedniček než minule. 

Ony se ty známky určitě hodit budou, až budeme v červnu vše 

dohánět :-)))

Jen pro motivaci – v minulém týdnu všichni, kteří mi zaslali 

úkol - dostali známku 1

Další příjemný týden v karanténě Vám přeje učitel TV a Z 
Martin Hamada

úkoly posíltejte vyfocené nebo 
přepsané na email 

hamada.martin@zsedisonova.cz
do 5. dubna 2020

mailto:hamada.martin@zsedisonova.cz

