
3. týden    ODESLAT DO 27.3. 

Ahojky. Kdo jste dosud neposlal úkoly za 1.a 2.týden, urychleně tak učiňte!!! 

Kdo mi posíláte úkoly messengerem, prosím o zaslání emailové adresy , kam vám mohu 

opravené úkoly zasílat zpět. 

Děkuji všem za dobrou spolupráci.☺ Chválím většinu z vás, ale zadané úkoly plňte 

samostatně,vlastními slovy, neopisujte řešení z učebnice! Opatrujte se, přeju všem pevné 

zdraví. 

Úkoly zase posílejte mailem, v případě potřeby možno i messengerem. Uvítám, když úkoly 

zvládnete napsat na PC ve wordu (nebo jiném textovém editoru), poznámky samozřejmě 

do sešitu. 

Vodní hospodářství 

- nezbytná součást života lidí 

- důležitá součást hospodářské činnosti 

vodní díla  

= stavby, které slouží k zadržování, vedení nebo jinému využití povrchové nebo podzemní vody 

- rybníky, přehrady, plavební kanály, průplavy, odvodňovací a zavlažovací zařízení, vodovody a 

kanalizace 

- úkol = zajištění dostatku pitné a užitkové vody 

- oceánská voda                odsolovací nádrže                sůl 

           odsolovací stanice – z mořské vody pitná, pro průmysl a zavlažování 

 

Úkol: 1. Na internetu zjisti a zapiš stručně vlastními slovy, co je: meliorace, retenční nádrž, ochranné 

               pásmo vodního zdroje, stoletá voda 

           2. Můžeme se koupat v každé vodní nádrži u nás a proč? 

           3. Jmenuj aspoň 3 problémy, které se týkají v současné době vodního hospodářství. 

           4. Jmenuj 3 největší české a světové přehradní nádrže. 

           5. Na kterých světadílech se nacházejí státy s největšími zdroji sladké vody?  

           6. Který světadíl má k dispozici málo zdrojů sladké vody?  

           7. Která průmyslová odvětví mají vysokou spotřebu vody? 

 

 

Rybolov 
1. mořský 

– mořské řasy (Japonsko) – potravinářství, textilní a chem. průmysl 

      -   v obl. míšení studených a teplých oceánských proudů 

      -  tresky, tuňák, makrela, losos, sardinky 

      - Japonsko, Čína, Peru, Chile, Kanada, Island, Norsko- nejvyšší roční úlovky 

      rybí farmy – chov v sítích a dokrmování, i ústřice 

 

2. sladkovodní 



- ryby uměle odchované v sádkách         odtud do rybníků a přehrad 

- u nás – tradice – kapr 

 

     Úkol: 1. Proč jsou mořské ryby zdraví prospěšné? 

   2.Jmenuj některé ohrožené mořské živočichy a vysvětli, proč jsou ohroženi. 

   3. Kteří živočichové patří mezi tzv. mořské plody? 

   4. Jmenuj 3 největší české rybníky. 

   5. Jaký je rozdíl mezi korýši a měkkýši? 

   6. Na čem je závislý výskyt mořských ryb? 

 

Pracovní list VODOHOSPODÁŘSTVÍ – na známky (uvedený za textem) - možno a)  vytisknout, 

vyplnit a naskenovat    b) zkopírovat a vyplnit v malování      c) pokud nemáte jiné možnosti, napište na 

počítači odpovědi a pošlete ve wordu mailem 

 

!! 2 sady úkolů uvedené u výpisků budou též hodnoceny – snažte se vypracovat vlastními slovy 



 



 

 

 


