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Pracovní list  

Vodstvo Ameriky (pracuj s atlasem, internetem) 

Na americkém kontinentu najdeme jak obrovské řeky, velká jezera a vodopády, tak i 

oblasti bez vody. V následujících úkolech můžeš procestovat Severní a Jižní Ameriku a 

seznámit se s nimi. 

1) Z tajenky následující křížovky poznáš jednu z nejznámějších a 
nejnavštěvovanějších oblastí v Americe. Při jejím luštění se dozvíš mnoho nových 
informací o amerických řekách a jezerech. 
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1. Řeka, která ústí do Severního ledového oceánu za severním polárním kruhem, je téměř polovinu 

roku zamrzlá. Mezi největšími řekami světa jí patří 12. místo. 

2. Řeka, která je největším tokem Severní Ameriky, patří mezi hospodářsky nejvyužívanější řeky 

světa. Odvodňuje rozsáhlé oblasti Centrálních rovin a je zásobárnou vody pro zemědělské farmy a 

velká města. Patří k úmoří Atlantského oceánu. 

3. Jedno z Velkých kanadsko-amerických jezer, které je nejníže a nejvýchodněji položené. Tato 

jezera jsou v Severní Americe pozůstatkem doby ledové. 

4. Řeka, která ústí do Mexického zálivu. Od města El Paso tvoří její střední a dolní tok hranici 

mezi USA a Mexikem. 

5. Řeka na jihu Velké pánve, která ústí do Kalifornského zálivu, protéká Velkým kaňonem. 

6. Prostřední z Velkých kanadsko-amerických jezer. 

7. Jedno z Velkých kanadsko-amerických jezer, které se pyšní přístavními městy Detroit a 

Cleveland. 

8. Aljašská řeka, v níž se kdysi rýžovalo zlato, patří k úmoří Tichého oceánu. 

9. Velké jezero v Severní Americe, kterým prochází severní polární kruh, je využíváno k rybolovu. 

10. Řeka sv. …………. zajišťuje odtok z Velkých jezer do Atlantského oceánu. 

11. Nejmohutnější řeka Ameriky, která odvodňuje území o velikosti poloviny Evropy, je splavná od 

města Manaus. Její pramen se nachází v Andách, ale dosud nebyl přesně lokalizován. Na hledání 

pramenu řeky se podílela také expedice českých vědců v roce 1990. 
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12. Řeka je pravým přítokem nejdelšího veletoku světa, který se nachází v Jižní Americe. Na této 

řece se nacházejí katarakty (9 °j. š. a 65 °z. d.), ale pro menší lodě je řeka splavná na celém 

území Brazílie. 

13. Řeka v Jižní Americe, která patří k úmoří Atlantského oceánu, protéká Venezuelou a částečně 

tvoří její hranici s Kolumbií. Do Atlantiku ústí širokou deltou. 

14. Jezero, které leží v Andách v nadmořské výšce 3 690 m, leží v Bolívii a je pozůstatkem 

obrovského zaniklého jezera Ballivián. 

15. Řeka v Jižní Americe, v jejímž povodí se rozprostírá Laplatská nížina, patří k úmoří 

Atlantského oceánu. 

16. Řeka v Jižní Americe, která se rozkládá v Patagonii a do Atlantského oceánu ústí na 40. °j. š., 

se nachází v Argentině. 

17. Řeka v Jižní Americe, která pramení na jihu Brazilské vysočiny, ústí do Atlantského oceánu 

v zálivu La Plata v Argentině.                                  

 

Tajenka: ……………………………………………………………….. 

 

 

2) V jižní Americe se nacházejí také dvě místa, která lákají turisty. Pokus se je 

odhalit podle následujících charakteristik. 

1. Jedná se o nejvyšší vodopád světa. Název dostal podle amerického pilota a hledače 

zlata a diamantů, který ho objevil roku 1935. Je vysoký 979 m. Nalézt ho můžeme ve 

Venezuele. Oblast okolo vodopádu je považována za jednu z nejcennějších součástí 

národního parku Canaima.       ……………………………………………………………………………………….. 

2. V posledních letech jsou stále více navštěvovány také vodopády, které představují 

největší systém vodopádů na Zemi. Leží na stejnojmenné řece mezi Argentinou a Brazílií. 

V období dešťů zde můžeme shlédnout kolem 270 samostatných vodopádů. Tento 

přírodní skvost je zařazen společně se dvěma národními parky, které ho obklopují, na 

seznam světového dědictví UNESCO.        ………………………………………………………………………………. 

 

3) Z křížovky ses dozvěděl několik významných jezer, které se nacházejí v Severní 

Americe. Z následující charakteristiky poznej také nejznámější jezero Jižní Ameriky. 

Také Jižní Amerika se pyšní jezerem, které je nejvýše položeným jezerem světa. Leží 

v Andách v nadmořské výšce 3 812 m. V jeho okolí žije mnoho lidí, kteří se živí lovem ryb 

a zemědělstvím. Jezero je sopečného původu a nachází se na území Peru a Bolívie. 

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


