
ZEMĚPIS 7.A,B,C,D (15.4. – 30.4.2020) 

Následujících 14 dní se budete věnovat vodstvu v Evropě. V první části si 

přepíšete nebo vytisknete poznámky do sešitu a v druhé části budete trénovat 

vodstvo pomocí online cvičení a výsledky pošlete na email vyučujícímu 

zeměpisu. 

Přepsat následující text jako poznámky do sešitu. 

Vodstvo Evropy 

Řeky 

V Evropě se díky vlhkému podnebí vytvořila hustá říční síť. Povrchová voda tak 

odtéká do různých moří a oceánů. Těmto oblastem pevniny říkáme úmoří. 

 

Další významné řeky jsou: Don, Dněpr, Dunaj, Pád, Rhôna, Ebro, Seina, Temže, 

Rýn, Labe, Odra, Visla a další. (viz online procvičování) 

Jezera 

Většina evropských jezer je ledovcového původu jako pozůstatek doby ledové. 

Největší jezera se nachází v evropské části Ruska a ve Skandinávii. 

Pět největších jezer podle rozlohy (km2) 

1 Ladožské 

2 Oněžské 

3 Vänern 

4 Saimaa 
5 Čudské 

 

 

 

 

70 % Evropy leží v úmoří Atlantského oceánu  

20 % Evropy náleží do bezodtokého Kaspického moře, do něhož ústí nejdelší 

evropská řeka Volha (cca 3540 km dlouhá) 

10 % Evropy leží v úmoří Severního ledového oceánu 
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Moře, zálivy a průlivy 

Této části vodstva a řekám se budete věnovat v online výuce na následujících 

stránkách. 

Úkoly 

1_Na následujících stránkách se budete seznamovat s tématem - Evropa řeky, 

kde si zvolíte střední úroveň  - viz. obrázek pod odkazem stránek. 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy 

 

Procvičujete řeky do té doby, dokud se nezobrazí – Skvěle, štít 4 dosažen. 

 

Dosažený štít se objeví v úvodním seznamu témat k Evropě. 

 

 

 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy


2_ Na stejných stránkách se budete seznamovat s dalším tématem - Evropa 

moře, kde si zvolíte opět střední úroveň  - viz. obrázek pod odkazem stránek. 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy

 

Procvičujete moře zase do té doby, dokud se nezobrazí – Skvěle, štít 4 

dosažen. 

 

Dosažený štít se stejně jako před tím objeví v úvodním seznamu témat 

k Evropě. 

 

Úkoly z řek a moří pro vás končí dosažením čtvrtých štítů. Pak 

vyfoťte obrazovku, kde jsou vidět dosažené štíty a pošlete ji jako 

přílohu svému vyučujícímu zeměpisu na email (můžete samozřejmě 

použít aplikaci výstřižky nebo klávesu PRINT SCREEN a vytvořit tak 

obrázek vašeho úkolu). 

Kdo mi ještě neposlal úkoly z minula, ať tak učiní v nejbližších dnech na 

emailovou adresu - jindra@zs-kdyne.cz        Nezapomeňte se podepsat. 

https://www.umimefakta.cz/slepe-mapy
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