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Řeky České republiky 

Vlastivěda 4. třída 

Stránku s hádankami si rozstříhejte. Karty zamíchejte a položte na stůl lícem 

dolů. Každý hráč si vezme vždy jednu kartu, přečte nahlas a odpoví. Odpověď 

může samozřejmě vyhledat na mapě. Pokud odpoví správně, kartu si ponechá a 

pokračuje další hráč. Pokud neodpoví, zasune kartu na dno hromádky. Také se 

můžete domluvit, že si tuto kartu převezme další hráč a bude se snažit ji vyřešit. 

Hra skončí, když už nejsou žádné volné karty. Vyhrává hráč s nejvyšším počtem 

karet. Pro kontrolu správných odpovědí přikládáme řešení.  

 

1. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká Pískem. 
Do kterého moře 
láhev dopluje? 
 

 

2.   
 

Vyrobíte si malou 
lodičku a vhodíte ji do 
řeky, která protéká 
Opavou. Do kterého 
moře lodička dopluje? 

 

3.  
 

Malá rybka se 
rozhodla, že dopluje 
z Pardubic až do 
moře. Do kterého 
moře doplula? 

 

4. 
 

Vyrobíte si vor a  
plujete na něm   
z Mladé Boleslavi po 
řece. Do kterého 
moře doplujete? 
 
 

 

5. 
 

Jak se nazývá řeka, 
která protéká 
Kolínem? Do kterého 
moře ústí? 
 

 

6. 
 

Vyrobíte si malou 
lodičku a vhodíte ji do 
řeky, která protéká  
Břeclaví. Do kterého 
moře lodička dopluje? 
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7. 
 

Jak se nazývá řeka, 
která protéká 
Chebem?  
 

 

8.   
 

Vyrobíte si vor a  
plujete na něm   
z Ostravy po řece.  
Do kterého moře  
doplujete? 

 

9.  
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká 
Krnovem. Do kterého 
moře láhev dopluje? 

 

10. 
 

Dvě veverky se 
domluvily, že obeplují 
svět. V Hlučíně sedly 
na kládu v řece a 
pluly až do moře.   
Do kterého moře 
vlastně dopluly? 
 
 

 

11. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká Českým 
Krumlovem. Do 
kterého moře láhev 
dopluje? 
 

 

12. 
 

Vyrobíte si vor a  
plujete na něm z  
Chlumce nad Cidlinou 
po řece. Do kterého 
moře doplujete? 
 

 

13. 
 

Malá rybka se 
rozhodla, že dopluje 
z Mostu až do moře.  
Do kterého moře 
doplula? 
 
 

 
14. 

 

Dva slimáci se 
domluvili, že obeplují 
svět. Na břehu řeky 
v Děčíně vylezli na list 
a čekali, až je vítr           
i s listem sfoukne do 
řeky. Do kterého moře 
nakonec dopluli? 
 

 
15. 

 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká 
Karlovými Vary.  
Do kterého moře 
láhev dopluje? 
 

 



www.skolazvesela.cz  
 

 

16. 
 

Která řeka protéká 
Bohumínem a do 
kterého moře ústí? 
 
 

 

17. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká Žďárem 
nad Sázavou.  
Do kterého moře láhev 
dopluje? 
 
 

 

18. 
 

Malá rybka se 
rozhodla, že dopluje  
ze Strakonic až do 
moře. Do kterého 
moře rybka doplula? 
 
 

 

19. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká Plzní.  
Do kterého moře 
láhev dopluje? 
 
 

 

20. 
 

Vyrobíte si malou 
lodičku a vhodíte ji do 
řeky, která protéká 
Táborem. Do kterého 
moře lodička dopluje? 
 
 

 

21. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká 
Valašským Meziříčím.  
Do kterého moře 
láhev dopluje? 
 
 

 

22. 
 

Vyrobíte si vor a  
plujete na něm z   
Frýdku – Místku až 
do moře.   
Do kterého moře 
doplujete? 
 
 

 

23. 
 

Jak se nazývá řeka, 
která protéká 
Olomoucí? 
 

 

24. 
 

Máte láhev s dopisem  
a vhodíte ji do řeky, 
která protéká 
Vyškovem.  
Do kterého moře 
láhev dopluje? 
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Řešení: 

1. Pískem protéká řeka Otava, která se vlévá do Vltavy. Vltava se 
vlévá do Labe a Labe ústí do Severního moře. 
 

2. Opavou protéká řeka Opava, která se vlévá do Odry. Odra ústí do 
Baltského moře.  
 

3. Pardubicemi protéká řeka Labe, která ústí do Severního moře. 
 

4. Mladou Boleslaví protéká řeka Jizera, která se vlévá do Labe.  
Labe ústí do Severního moře.  
 

5. Kolínem protéká řeka Labe, která ústí do Severního moře.  
 

6. Břeclaví protéká řeka Dyje, která se vlévá do řeky Moravy. 
Morava se vlévá do Dunaje. Dunaj ústí do Černého moře.  
 

7. Chebem protéká řeka Ohře, která se vlévá do Labe. Labe se vlévá 
do Severního moře.  
 

8. Ostravou protéká řeka Odra (a také Ostravice, Opava a Lučina, 
které se vlévají do Odry). Odra ústí do Baltského moře.   
 

9. Krnovem protéká řeka Opava, která se vlévá do Odry. Odra ústí 
do Baltského moře.  
 

10. Hlučínem protéká řeka Opava, která se vlévá do Odry. Odra ústí 
do Baltského moře.  
 

11. Českým Krumlovem protéká řeka Vltava, která se vlévá do Labe. 
Labe ústí do Severního moře.  
 

12. Chlumcem nad Cidlinou protéká řeka Cidlina, která se vlévá do 
Labe. Labe ústí do Severního moře.  
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13. Mostem protéká řeka Bílina, která se vlévá do Labe. Labe ústí do 
Severního moře.  
 

14. Děčínem protéká řeka Labe, která ústí do Severního moře.  
 

15. Karlovými Vary protéká řeka Ohře, která se vlévá do Labe. Labe 
ústí do Severního moře.  
 

16. Bohumínem protéká řeka Odra, která ústí do Baltského moře.  
 

17. Žďárem nad Sázavou protéká řeka Sázava, která se vlévá do 
Vltavy. Vltava se vlévá do Labe a to ústí do Severního moře.  
 

18. Strakonicemi protéká řeka Otava, která se vlévá do Vltavy. Vltava 
se vlévá do Labe, které ústí do Severního moře.  
 

19. Plzní protéká řeka Berounka, která se vlévá do Vltavy. Vltava se 
vlévá do Labe, které ústí do Severního moře.  
 

20. Táborem protéká řeka Lužnice, která se vlévá do Vltavy. Vltava 
se vlévá do Labe, které ústí do Severního moře.  
 

21. Valašským Meziříčím protéká řeka Bečva, která se vlévá do 
Moravy. Morava se vlévá do Dunaje. Dunaj ústí do Černého 
moře.  
 

22. Frýdkem – Místkem protéká řeka Ostravice, která se vlévá do 
Odry. Odra ústí do Baltského moře.  
 

23. Olomoucí protéká řeka Morava, která se vlévá do Dunaje. Dunaj 
ústí do Černého moře. 
 

24. Vyškovem protéká řeka Haná, která se vlévá do Moravy. Morava        
se vlévá do Dunaje. Dunaj ústí do Černého moře. 

 


