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Jméno příjmení: 

 

Pracovní list 

Ledovce 

 

1) Vylušti následující křížovku: 

                   nejhlubší jezero světa 

                 vodní tok 

                       vodní obal Země 

                     největší řeka světa 

                   nejdelší řeka v ČR 

                     největší jezero světa 

                   přirozená vodní nádrž  

 

2) Spoj, názvy řek, moří, jezer s rekordem – vlevo a jeho polohou – vpravo (vyhledej na internetu, ukaž si v atlase 

světa – práce s rejstříkem pojmů)  

* Bajkal  - největší řeka světa   * Severní Amerika 

* Labe   - 3. největší řeka světa   * Evropa (pramen na jihu Čech) 

* Amazonka  - nejhlubší jezero světa   * Evropa (pramen na severu Čech) 

* Ob   - největší africká řeka   * Asie – blízko pouště Kyzylkum 

* Mississippi  - nejmohutnější řeka ČR  * Asie – Obský záliv 

* Vltava  - největší jezero světa   * Asie – Rusko (Sibiř) 

* Nil   - velká asijská řeka   * Afrika 

* Kaspické  - nejdelší řeka ČR   * Jižní Amerika 

 

3) Ano, nebo ne? Zaškrtni ano v případě pravdivého tvrzení, a ne v případě chybného tvrzení. 

 

• Pedosféra označuje vše živé na Zemi. ANO / NE 

• Meteorologie se zabývá mj. předpovědí počasí. ANO / NE 

• Amazonka protéká Brazílií. ANO / NE 

• Tichý oceán je největším a nejhlubším oceánem. ANO / NE 

• Litosféra je půdní obal Země. ANO / NE 

• Zemětřesení se měří na Richterově škále. ANO / NE 

• Sopky se nikdy nenacházejí na styku litosférických desek. ANO / NE 

• Meandry jsou rychlé řeky bez záhybů. ANO / NE 

• Okrajová moře mají přímý styk s oceánem. ANO / NE 

• Povodí je místo, z něhož vodu odvádí jediná trubka. ANO / NE 
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4) Přečti si následující informace o ledovcích. a) Červeně vybarvi informace o výskytu a vzniku ledovců. 

      b) Modře vybarvi informace o ledovcových krách. 

      c) Zeleně vybarvi informace o činnosti ledovců. 
 

 

Vznik ledovců: ……………………………………………………………………………………………… 

Ledová kra: Vznik: ………………………………………………………………………………………… 

           Nebezpečí: ……………………………………………………………………………………. 

Ledovce dělíme na: 

 

  

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

nachází se v: ……………………………………                  nachází se: …………………………………… 

 

Co vzniká činností ledovců? …………………………………………………………………………….    

Jaký tvar mají ledovcová údolí? …………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Ledovce pokrývají asi 10 % zemského povrchu. Většinu pevninských ledovců najdeme v Grónsku a na 

Antarktidě. 

Ledovce se tvoří ze sněhu jeho stlačením. Ledovcové kry jsou nebezpečím pro lodě. 

Odlomením kusu ledovce vznikají ledové kry. Horské ledovce se kvůli působení gravitace pohybují (cm-

m/den). 

1912 – potopení Titaniku po nárazu na ledovou kru. Ledovce dělíme na horské a pevninské. 

Ledovce modelují údolí do tvaru U. Po stlačení sněhu roste hustota hmoty a vzniká firn a ten se 

mění v led 

Horské ledovce např.: Alpy, Himálaj, Kordillery… Činností ledovců mohou vznikat, údolí, jezera i celé nížiny. 
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