
Zeměpis – 6. ročník 
 

 napište si poznámky do sešitu a překreslete si obrázek (schéma říční sítě) 

 vypracujte pracovní listy do sešitu na PL 

 v případě dotazů, kontaktujte vyučujícího 
 
 
Poznámky do sešitu: 

Původ ostrovů 
1) pevninský ostrov  

 ostrov byl součástí pevniny, ale pak ho moře oddělilo  

 př. Madagaskar, Nová Guinea..  
2) sopečný ostrov 

 podmořské sopky, které dosáhnou hladiny oceánů 

 př. Havajské ostrovy, ostrov Surtsey (u Islandu) 
3) korálový ostrov 

 nazýváme atoly 

 najdeme v teplých mořích, vázána na existenci sopek vyčnívajících nad hladinou 

 př. Maledivy 
 

Pohyby mořské vody 
 zahrnují vlnění, mořské proudy, příliv a odliv  
1) vlnění:  

o vzniká vlivem větru, který vane nad hladinou  
o mořský příboj: vlny narážející na pobřeží  
o tsunami: vyvolává podmořské zemětřesení nebo výbuch podmořské sopky  

2) mořské proudy:  
o příčinou vzniku pravidelné větry (pasáty), rozdíly v teplotě mořské vody a odlišná slanost  
o z teplých oblastí – teplé proudy směrem k pólům  
o z polárních oblastí – studené proudy  
o oceánské proudy významně ovlivňují podnebí přilehlých pevnin  

3) příliv a odliv (mořské dmutí)  
o vliv přitažlivosti Měsíce a Slunce  
o během dne 2x příliv – mořská hladina stoupá, 2x odliv – mořská hladina klesá  

 

Voda na pevnině 
 vyskytuje se ve vodních tocích, jezerech, bažinách, umělých vodních nádrží, je vázána v ledovcích a 

jako podpovrchová voda 
 
Vodní toky 

 říční síť: všechny vodní toky na určitém území 

 menší toky ústí do větších a tvoří jejich přítoky (pravé přítoky – po pravé straně směrem po proudu, 
levé přítoky – po levé) 

 povodí: tok odvádí vodu z určitého území 

 rozvodí: hranice mezi dvěma povodími  

 úmoří: území, z něhož všechny vodní toky odvádějí vodu do jednoho oceánu 

 průtok: množství vody, které proteče určitým místem koryta za jednu sekundu 

 voda je sladká 

 vodu ve vodních tocích nazýváme povrchovou tekoucí vodou  
 



obr. schéma říční sítě 

 
 
Ledovce 

 důležitý vnější činitel, přetváří zemský povrch  

 ohromná zásobárna sladké vody  

 dva největší pevninské ledovce (Antarktický a Grónský)  
 
Podpovrchová voda 

 voda, která se vsákne do země 

 rozdělení 
o půdní – nezbytná pro růst rostlin 
o podzemní – protéká puklinami a propustnými horninami 

 vznik pramene – voda, která se nahromadí nad nepropustnou vrstvu a začne vyvěrat na povrch  
 

 

Pracovní listy – vypracováváte do sešitu na PL 

1) Do hydrosféry patří veškerá voda na Zemi. V následujících přesmyčkách nalezněte, co vše se do 

hydrosféry počítá: 

L - - O - C -  

P - D - -  M - Í     V - - A 

J - - E - A  

O - - Á – Y 

- O - E  

 

2) Zodpověz na otázky a určená písmena zakroužkuj: 

1. Hydrosféra je vodní …………….Země. (1. písmeno) 

2. Jedna z možností vody na planetě – rozdělují se na pevninské a horské. (množné číslo) 

……………………………. (6. písmeno) 

3. Pevninskými vodami mohou být bažiny, řeky nebo …………………. (2. písmeno) 

4. Voda v atmosféře se nachází buď jako ledové krystalky nebo jako? (dvě slova) 

……………………………….. (2. písmeno ve 2. slově) 

5. Proces přeměny vody na páru se nazývá …………………….. (9. písmeno)  

Tajenka: Tvoří ji zakroužkovaná písmena. 

 



3) Šipkou spoj význam pojmu 

HYDROSFÉRA 
věda zabývající se 

výzkumem vody na Zemi 

HYDROLOGIE stav vody ve formě látky  

VÝSKYT VODY  stálý pohyb vody v krajinné 

sféře  

SKUPENSTVÍ VODY  vodní obal Země  

OBĚH VODY podoba vody v určitém 

prostředí  

 

 

4) Odpověz na otázky a doplň do křížovky: 

1. Jak se nazývají vodní toky, které ústí do dalších větších toků? 

2. Jak se nazývá vodní obal Země? 

3. Jak se nazývá území, ze kterého povrchová voda odtéká do  jednoho moře nebo oceánu? 

4. Co vzniká vlivem větru, který vane nad mořem? 

5. Jak se nazývá vývěr podzemní vody? 

6. Jak se nazývá menší část oceánů? 

7. Jak se nazývá zúžená část mezi pevninami? 
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