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Anotace:  

Pracovní list vznikl v souladu s projektovým záměrem - slouží tedy 

ke zvýšení kvality výuky prostřednictvím ICT technologií a ke 

zvýšení motivace žáků o probírané učivo. Novým způsobem zpracování 

by měla rovněž přispět k hodnotnějšímu učení a působit na co 

největší množství smyslů. 

Pracovní list slouží k výuce tématu Státy Evropy – vodstvo a 

podnebí. Pracovní list procvičuje práci s mapou, upevňuje znalosti 

z hydrosféry a atmosféry, pomůže získat přehled o řekách a jezerech 

Evropy, slouží k odvození vlivů na podnebí Evropy z mapy. 

 

Plněné výstupy: 

Žák pomocí mapy procvičuje znalosti o vodstvu a upevňuje si dříve 

získané pojmy (povodí, úmoří, rozvodí); vyhledává řeky Evropy a 

přiřazuje je k jednotlivým úmořím; vyvozuje podmínky pro vznik 
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různých typů jezer; orientuje se na mapě Evropy; rozlišuje různé 

vlivy podnebí a charakterizuje podnebné oblasti v Evropě 

 

Klíčová slova:  

Povodí, úmoří, řeka a její části, konkrétní úmoří, jezera, typy 

jezer, podnebné pásy, jejich charakteristika. 
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