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VODA / co nás čeká

Voda
Většina učebních celků v tématu Voda byla tvořena pomocí metody
plánování výuky E-U-R, které je založeno na třífázovém modelu vyučování – evokace, uvědomění (si významu informací), reflexe. Učební celek Voda všemi smysly byl vytvořen podle metodiky Josepha Cornella,
která se zaměřuje na rozvoj environmentální senzitivity. Učební celky
Kolik vody spotřebuju a Eutrofizace mají povahu vědeckého zkoumání, během něhož studenti formulují hypotézu a navrhují (příp. realizují)
pokus k jejímu ověření.

Cíle
1. stupeň
Žák
uměleckou formou vyjádří svůj vztah k vodě a vodnímu prostředí
vyjadřuje své pocity a vjemy, které zakouší v bezprostředním kontaktu s vodou
rozvíjí vnímavost a citlivost vůči vodě jako jedné ze základních složek životního
prostředí
se učí formulovat výzkumnou otázku a plánovat vědecký pokus (rozdíl ve spotřebě
vody při různých činnostech)
experimentálně ověří výzkumnou otázku, kterou sám zformuloval
vyhodnotí výsledky pokusu, případně vyhledá další informace a porovná je se
svým zjištěním
informuje o výsledcích pokusu
popíše činnosti během svého běžného dne a uvede příklady činností, při kterých
spotřebovává vodu/znečišťuje vodu
vybere ty činnosti, u kterých muže snížit spotřebu/zmírnit znečištění vody
navrhuje opatření související se snížením spotřeby/zmírnění znečištění vody

2. stupeň
Žák
identifikuje základní skupenství vody a procesy proměny vody mezi jednotlivými
skupenstvími
porozumí důležitosti vodního cyklu pro planetu, vlastními slovy popíše koloběh
vody a charakterizuje jeho jednotlivé fáze
správně definuje a používá základní slovní zásobu spojenou s vodním cyklem (kondenzace, odpařování, srážky, odtok, transpirace atd.)
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VODA / co nás čeká

formuluje výzkumnou otázku: Kolik vody za týden spotřebuji
a kde můžu vodu ušetřit?
ověří svoji hypotézu pokusem
formuluje hypotézu o vlastní spotřebě vody a navrhuje reálná úsporná opatření
se seznamuje s technickými možnostmi pro úsporu vody v domácnostech
ověřuje a reflektuje svou hypotézu a činí závěry
nakreslí podle popisu přirozený nebo upravený vodní tok
hodnotí na základě obrazového vjemu, vlastních zkušeností nebo logických souvislostí vlastnosti přirozeného nebo upraveného vodního toku
navrhuje revitalizaci člověkem nevhodně upraveného vodního toku
vytvoří model přirozeného nebo upraveného vodního toku
na základě pokusu analyzuje, jak se chová přirozený nebo upravený vodní tok při
povodňové vlně
pomocí smyslu porovná vlastnosti vody z různých zdrojů (kohoutková, filtrovaná
z kohoutku, balená)
v textu vyhledá výhody a nevýhody balené/kohoutkové vody
vyhodnotí a formuluje svůj postoj, zda je ekonomicky a ekologicky výhodnější voda
balená nebo kohoutková
vymyslí konkrétní opatření (pro rodinu, školu, město), která by podpořila využívání
takové pitné vody, která je šetrnější k přírodě
navrhne reklamu, která propaguje vodu z kohoutku

Střední škola
Student
identifikuje různé způsoby, kterými je voda využívána v jeho okolí
diskutuje o environmentálních dopadech jednotlivých způsobů užívání vody v místě školy či bydliště
zformuluje hypotézu o příčinách přemnožení sinic v ČR, navrhne a provede
pokus k jejímu (aspoň částečnému) ověření, vyhledá a zpracuje doplňující
informace o eutrofizaci
porovná koncentraci živin (N, P) v různých vodních zdrojích v okolí a zdůvodní
zjištěné rozdíly
zmapuje složení různých čisticích a pracích prostředků a prostřednictvím pokusu
porovná jejich vliv na růst vodních ras a rostlin
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VODA VŠEMI SMYSLY / METODIKA PRO UČITELE

Voda všemi smysly
CÍLE:

Žák uměleckou formou vyjádří svůj vztah k vodě
a vodnímu prostředí.
Žák vyjadřuje své pocity a vjemy, které zakouší
v bezprostředním kontaktu s vodou.
Žák rozvíjí vnímavost a citlivost vůči vodě jako jedné
ze základních složek životního prostředí.

Co budou žáci dělat:
Blok aktivit probíhá nejdřív venku u potoka nebo malé říčky a pak ve třídě v rámci
cca 3 vyučovacích hodin, které by na sebe měly bezprostředně navazovat. Je navrhnutý
podle metodiky tzv. flow učení Josepha Cornella, kde za sebou aktivity následují
ve 4 fázích – zaujetí, pozornost, přímá zkušenost, sdílení.*

1.

Zaujetí = dostat děti na stejnou vlnu, 1–2 aktivity. Tato fáze je založena na dětské
potřebě hrát si. Je obvykle spojena s čilou aktivitou, má dynamický průběh.

2.
3.
4.

Pozornost = aktivity, které rozvíjejí schopnost pozorovat,
něco hledat, vnímat, čichat…
Přímá zkušenost = jejím cílem je prohloubit poznání
a podpořit intuitivní porozumění situaci.
Sdílení = reflektivní fáze. Vynoření se z hloubky problému.
Např. vyprávění příběhu.

AKTIVITA

ČAS

1.

25 min.
(15 min.)

2.

Pozornost:
– Vnímáme všemi smysly
– Hrajeme písničky a básničky

25 min.
15 min.

Básničky nebo písničky
s tématem vody

3.

Přímá zkušenost:
– Interview s přírodou

25 min.

Pracovní list pro 1. a 2. třídu (Příloha 1)
Pracovní list pro 3.–5. třídu (Příloha 2)

Poznávej nohama
(doplňující aktivita)

(20 min.)

4.

35 min.
10 min.

Důkaz o učení:
Žáci v rolích umělců
vytvoří umělecká díla
představující vodu
a vodní živel, z nichž si
poté mohou vytvořit
fotografickou výstavu.
Prostřednictvím
stylizovaného
rozhovoru nebo
kresby žáci tematizují
a zpracují životní
příběh vybrané
přírodniny vyskytující
se v blízkosti vodního
zdroje.

Štětce různých velikostí
fotoaparát

Velký bílý papír (cca 2x2m), tužky,
pastelky, fixy, modrý a zelený krepový
papír, lepidlo, nůžky

* Bližší informace o této metodě můžete najít v publikacích J. Cornella – Sharing Nature with Children a v článku T. Vošahlíkové – Využití metodiky Josepha Cornella (nejen) v lesní mateřské škole (citace uvedeny na konci
metodické části pro učitele).
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3 VYUČOVACÍ
HODINY, KTERÉ
NA SEBE NAVAZUJÍ

POMŮCKY

Zaujetí:
– Malujeme vodou
– Umělci v přírodě
(doplňující aktivita)

Sdílení:
– Malujeme vodu
– Bouře

1. STUPEŇ
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Malujeme vodou
S žáky se přemístěte někam k vodě (říčka, potůček, mokřad, školní jezírko, pramínek…), kde jim vysvětlete, že si nyní společně zahrajete na umělce. Rozdejte jim štětce
a vysvětlete jim, že budou tak trochu neobvyklí umělci, protože nebudou používat
žádné barvy, ale budou malovat jen vodou. Jako motivaci a příklad si můžete společně
ukázat, jaké voda dokáže zázraky. Vezměte například suchý upadnutý list stromu a potřete ho namočeným štětcem. Všimněte si, jak postupně vyniká jeho struktura. Nebo
pomalujte vodou skálu nebo kamínek a všímejte si, jak pomocí vody mírně mění svou
barvu. Pak vyzvěte žáky, aby si namočili své štětce do vody, porozhlédli se kolem a začali „malovat“. Nechte žáky tvořit přibližně 10 minut a pak si můžete spolu popovídat
o tom, jaké změny viděli při své tvorbě a co se jim líbilo nejvíce.

Umělci v přírodě (doplňující aktivita)
V této aktivitě využijte prvky uměleckého směru „land art“, což je obor konceptuálního umění, jehož cílem je aktualizovat vztah člověka k přírodě a krajině prostřednictvím přímých zásahů do přírody či krajiny nebo aranžováním modelových aktivit
člověka v přírodě či krajině.

Tato aktivita je určena
spíše pro mladší žáky
(1.–2. třída), ale je možné
ji dělat i se staršími
žáky. Pokud chcete něco
náročnějšího a máte
dostatek času, můžete
zařadit i následující
aktivitu Umělci
v přírodě, nebo obě
aktivity spojit
do jedné.

V okolí školy najděte vhodný vodní tok (potůček, malou říčku), kam se s žáky přemístěte a zahrajte si s nimi na land art umělce. Žáky rozdělte do dvojic, větších skupin,
nebo je nechte pracovat samostatně. Rozhodování můžete nechat na nich.
Dětem vysvětlete, že se teď na chvíli stanou opět umělci a jejich úkolem bude za
použití přírodních materiálů vytvořit umělecké dílo představující vodu a vodní prostředí. Použít mohou všechen přírodní materiál, který najdou v okolí, zdůrazněte jim
však, ať nepoužívají materiál živý – když chtějí použít listy nebo květy, ať použijí jen
ty, co už jsou spadlé na zemi, a ať je netrhají z živých rostlin. Žáci mohou použít
například. kameny, spadlé větve a větvičky, uschlou trávu, listí, opadané plody apod.
Také jim zadejte časový limit, cca 10 min.
Po skončení aktivity se společně podívejte na umělecká díla, která jejich tvůrci
představí. Díla můžete klidně nechat v přírodě pro potěšení náhodných kolemjdoucích.

Vnímáme všemi smysly
Sedněte si s žáky k potoku alespoň na 5 minut a pozorujte, jak voda teče (žáci si
mohou i vyzout obuv a ponořit na chvíli nohy do vody). Co všechno voda dělá? Omývá
rostliny, přeskakuje kameny, dělá víry. Zkuste popsat své pocity, pokud byste byli
takovým kamenem. Co ve vodě najdete? Mluvte o tom.
Pak na chvíli zavřete oči a požádejte žáky, ať se soustředí jenom na zvuky, které
u vody slyší. Řekněte jim, ať si je dobře zapamatují, protože se jich na to ještě budete ptát
později. Žáci si také mohou ve vodě omýt ruce a tvář, soustředit se na pocity, které
mají při přímém kontaktu s vodou.
Během celé aktivity žáky neustále nabádejte k tomu, aby mluvili o svých pocitech a vjemech. Důležité je však nikoho z žáků nenutit, aby se podělili o své pocity, pokud sami
opravdu nebudou chtít.
Rozšíření:
Zkuste se na to samé místo vrátit vícekrát (na jaře, v létě, na podzim, v zimě)
a povídejte si o změnách, které se na Vašem potoku udály.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Tip:
V průběhu a na konci
tvoření, jestli máte
k dispozici fotoaparát,
můžete díla žáků
vyfotit a pak ve škole
společně připravit
výstavu fotografií
jejich uměleckých
výtvorů.
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Hrajeme písničky a básničky
Dopředu si připravte pár básniček nebo písniček s tématem vody. Snažte se vybrat
takové, ve kterých hraje voda hlavní roli a probíhá v nich co nejvíce dějů.
Tuto aktivitu můžete s žáky dělat ve třídě nebo venku, pokud vám to počasí dovoluje.
Využívejte při ní prvky dramatické výchovy. Dětem pusťte vybranou písničku, případně si nějakou s žáky zazpívejte nebo jim přečtete básničku s tím, že jejich úkolem bude
pozorně poslouchat text a snažit se „zahrát“, resp. neverbálně vyjádřit, co se
v písni/básni odehrává.

Interview s přírodou
Žáky rozdělte do dvojic a každá dvojice si vybere v potoku nebo jeho blízkosti (do 10
metrů) nějakou přírodninu - rostlinu, skálu, nebo zvíře, ze kterého cítí, že by mohlo
mít zajímavý životní příběh. Žákům rozdejte podle věku (Příloha 1 nebo Příloha 2)
pro interview s přírodou
a každý žák stráví
10 minut „rozhovorem“.
Žák se ptá otázkami,
jako kdyby dělal rozhovor s člověkem. Může se
zeptat na věci jako: „Kolik je Vám let? ... Jaké
události jste viděli a zažili ve vašem životě? ...
Jaké to je žít tady? ... Je
něco zajímavého co byste nám rád řekl/a?“ Děti
si zapisují odpovědi na
otázky, které se přírody
ptají do pracovního listu. Ve fázi sdílení shromážděte děti a nechte je
sdílet jejich „rozhovory“
v malých skupinách.

Alternativa pro 1. a 2. ročník:
Začít můžete stejně jako se staršími žáky s tím rozdílem, že dětem rozdáte pracovní listy
pro 1. a 2. ročník (Příloha 1), do kterého si děti své interview nezapisují, ale životní příběh dané přírodniny kreslí ve formě fotografií, které zachytávají určité okamžiky života
„dotazovaného“ (děti kreslí jeho/její rodinu, dětství, jak se cítil/a ve škole, o prázdninách/
dovolené, čemu se teď věnuje – co je jeho/její práce, kdo jsou jeho/její kamarádi apod.).

Doplňující aktivita (závisí na čistotě vodního prostředí):

Poznávej nohama (doplňující aktivita)
V čistém potoce (pozor na střepy) vytyčte 10 m dlouhou dráhu, na níž bude několik
předmětů, které lze nahmatat nohama. Žáky rozdělte do dvojic. Jeden z dvojice má
zavázané oči. Oba vkročí bosí do potoka. Vidoucí člen dvojice provede kamaráda po
trase a u jednotlivých předmětů se s ním zastavuje (kámen, vodní rostlina, kousek
dřeva apod.). Žák se zavázanýma očima se pokusí ohmatat předmět nohama a zapamatovat si ho. Po ujití trasy napíše na lístek s čísly zastávek názvy věcí, které nahmatal,
případně i pocity, které v něm vyvolaly. Členové dvojice si během cesty nesmí mezi
sebou povídat.
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EVA HRUŠKOVÁ
– V DEŠTI
Prší, prší, jen to zvoní,
kraj se v dešti ztrácí,
ztichl cvrček pod jabloní,
v polích mlčí ptáci.
Kapky prší z mokrých stromů
na cestách je bláto,
ale nám se nechce domů,
nestojí to za to.
Prší, prší, jen to zvoní,
kraj se v dešti ztrácí,
ztichl cvrček pod jabloní,
v polích mlčí ptáci.
Kapky prší z mokrých stromů
na cestách je bláto,
ale nám se nechce domů,
nestojí to za to.
Za chvíli zas píseň ptáčků
zazní nad střechami
a sluníčko po palouku
rozběhne se s námi.

Rozšíření
(nepovinné):
Cestou od potoka zpět
do školy, pokud máte
možnost, se zastavte
u jiného, znečištěného
potoka. Chvíli žáky
nechte potok pozorovat
a pak je požádejte, aby
porovnali své pocity
z tohoto potoka
s pocity, které měli
z toho předchozího.
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Malujeme vodu
Do středu třídy nebo na jiné vhodné místo umístěte velký bílý papír a žákům dejte k dispozici pastelky, fixy, modrý a zelený krepový papír, lepidlo a nůžky. Vyzvěte žáky, aby na
papír společně namalovali své dojmy z dnešního dne u potoka. Mohou malovat všechno, co
viděli, slyšeli, cítili. Žáci mohou pracovat v jedné skupině, kde jsou všichni žáci třídy nebo
ve více menších skupinách.

A na závěr a pro zklidnění si s žáky ještě zahrajte hru Bouře:

Bouře
Žáci stojí v kruhu a jejich úkolem je opakovat to, co dělá vedoucí hry, ale až tehdy, když
jsou kontaktováni očima. Žák vykonává činnost, dokud mu vedoucí hry pohledem nedá
znamení na změnu. Vedoucí hry obkrouží pohledem celý kruh, takže po prvním kole
dělají všichni tentýž pohyb. Začíná se mnutím dlaní (začíná jemně pršet), poté následuje louskání prsty (padají první velké kapky), tleskání (to je už pořádný déšť), dupání
nohama (bouře vrcholí) a zpět tleskání, luskání, mnutí dlaní o sebe – je po bouřce.
Dlaně nabité energií je dobré přiložit na oči, chviličku je na nich podržet a „umýt“ si
VODA VŠEMI SMYSLY
jimi tvář. Pak se stačí už jen usmát na slunce, které právě vyšlo zpoza mračen.

/ METODIKA PRO UČITELE
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A na závěr a pro zklidnění si s žáky ještě zahrajte hru Bouře:

Bouře
Žáci stojí v kruhu a jejich úkolem je opakovat to, co dělá vedoucí hry, ale až tehdy, když
jsou kontaktováni očima. Žák vykonává činnost, dokud mu vedoucí hry pohledem nedá
znamení na změnu. Vedoucí hry obkrouží pohledem celý kruh, takže po prvním kole
dělají všichni tentýž pohyb. Začíná se mnutím dlaní (začíná jemně pršet), poté následuje louskání prsty (padají první velké kapky), tleskání (to je už pořádný déšť), dupání
nohama (bouře vrcholí) a zpět tleskání, luskání, mnutí dlaní o sebe – je po bouřce.
Dlaně nabité energií je dobré přiložit na oči, chviličku je na nich podržet a „umýt“ si
jimi tvář. Pak se stačí už jen usmát na slunce, které právě vyšlo zpoza mračen.
Použitá literatura:
CORNELL, J. Sharing nature with children. 2nd edition. Nevada City (Canada):
Dawn Publications, 1998. 173 s. ISBN 1-883220-73-4.
CORNELL, J., BARLOW, J. Sharing Nature Activities [online]. 2008. Dostupný z: <http://
www. sharingnature.com/activities.pdf>.
PADO, R. Hrátky s vodou a pri vode [online]. 2006. Dostupný z: <http://www.biospotrebitel.sk /clanok/1136-hratky-s-vodou-a-pri-vode.htm>.
VOŠAHLÍKOVÁ, T. Využití metodiky Josepha Cornella (nejen) v lesní mateřské škole
[online]. 2010. Dostupný z: <http://clanky.rvp.cz/clanek/o/p/9321/VYUZITI-METODIKY-JOSEPHA-CORNELLA-NEJEN-V-LESNI-MATERSKE-SKOLE.html/>.
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VODA
VŠEMI SMYSLY
/ PŘÍLOHA
/ PRACOVNÍ
LIST
VODA VŠEMI SMYSLY
/ PŘÍLOHA
1 / PRACOVNÍ
LIST1 PRO
1. A 2. TŘÍDU

Interview s přírodou – životní příběh
Vaše jména:
Jméno dotazovaného:

Rodiče:

Dětství:

Škola:

Kamarádi:

Práce:

Rodina:

Prázdniny:

Nej zážitek:
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VODA
VŠEMI SMYSLY
/ PŘÍLOHA
1 /PRO
PRACOVNÍ
LIST
VODA VŠEMI SMYSLY
/ PŘÍLOHA
1 / PRACOVNÍ
LIST
3. – 5. TŘÍDU

Interview s přírodou
Přímo v potoku nebo v jeho blízkém okolí (do 10 metrů) si ve dvojicích vyhlídněte nějakou přírodninu – rostlinu, skálu, nebo zvíře, ze kterého cítíte, že by mohlo mít zajímavý životní příběh. Udělejte s ním přibližně 10minutový rozhovor (interview). Ptejte
se na stejné otázky, jako kdybyste dělali rozhovor s člověkem. Kromě otázek, které už
v pracovním listu jsou, si můžete vymyslet i své vlastní otázky. K interview přiložte
fotografii nebo nakreslete portrét dotazovaného.

Vaše jména:
Jméno dotazovaného:

1. Kolik je Vám let?
Portrét dotazovaného:

2. Jaké to je žít tady?

3. Jak se cítíte tady u vody?

4. Umíte si představit žít i někde jinde, kde by voda nebyla?

5. Jaké události jste viděli a zažili ve vašem životě?
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6. Je něco zajímavého, co byste nám rád řekl/a?

7.

8.
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Jaká je spotřeba vody
CÍLE:

Žák se učí formulovat výzkumnou otázku
a plánovat vědecký pokus (rozdíl ve spotřebě
vody při různých činnostech).
Žák experimentálně ověří výzkumnou otázku,
kterou sám zformuloval.
Žák vyhodnotí výsledky pokusu, případně vyhledá
další informace a porovná je se svým zjištěním.
Žák informuje o výsledcích pokusu.

Co budou žáci dělat:

1. STUPEŇ

2 NA SEBE
NAVAZUJÍCÍ
VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
Žáci stanoví
hypotézu, naplánují
a provedou pokus.
Výsledky pokusu
pak vyhodnotí
a sdílí ve skupinách
ve třídě.

Celá aktivita trvá 2 vyučovací hodiny, které by na sebe měly přímo navazovat. Je
však možné je realizovat i odděleně. Dopředu žákům řekněte, ať si každý přinese na
příští hodinu zubní kartáček a pastu. Dále budete potřebovat alespoň 2 kelímky
jasném objemu (nejlépe 0,5 l), kyblíky nebo jiné větší nádoby a savé houbičky. To vše
v počtu odpovídajícím množství skupin po 4 žácích. Dále budete potřebovat dřezy nebo
umyvadla (nejlépe 1 umyvadlo pro každou skupinu). Pokud nemáte k dispozici školní
kuchyňku nebo laboratoř, můžete využít umyvadla na WC.

1. hodina
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1.

Úvod

10 min.

Sada obrázků (Příloha 1),
barevné papíry

2.

Stanovení hypotézy

15 min.

Pracovní list (Příloha 2)

3.

Naplánování pokusu a příprava
na provedení pokusu

20 min.

Pracovní list (Příloha 2)

Úvod
Vytiskněte sady obrázků (Příloha 1) v počtu žáků na různě barevné papíry tak, aby
žáci mohli utvořit skupiny po 4 dle stejné barvy karty (tedy např. čtyři žáci se žlutými
kartami tvoří jednu skupinu). Rozdejte každému žákovi jednu sadu obrázků a zeptejte
se jich, jaké způsoby šetření vodou jsou na nich zobrazeny.
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Stanovení hypotézy
Zaměřte se na výroky, které jsou na kartách napsány. Diskutujte s žáky, kdo z dvojice má pravdu vzhledem k úspoře vody. Sdělte žákům, že tyto výroky jsou vždy dva
způsoby použití vody při určitých činnostech a ve chvíli, kdy jste se bavili o tom, kdo
z dvojice na kartě má pravdu vzhledem k úspoře vody, jste vlastně začínali tvořit
„hypotézy“, tedy domněnky. S hypotézami často pracují vědci, když chtějí zjistit, zda je
nějaký výrok pravdivý či nikoli. Řekněte žákům, že nyní mají možnost se stát na chvíli
vědci a ověřit jednu takovou hypotézu.
Víte, kdo z dvojice skutečně šetří vodou?
Jak zjistíme, kdo skutečně šetří vodou?
Jak to dělají vědci, když chtějí nějakou domněnku ověřit?
Zásadním krokem každého výzkumu je stanovení hypotézy, tedy domněnky, kterou
chceme experimentem ověřit. Vysvětlete žákům, že hypotéza je vlastně myšlenka,
u které chceme ověřit, je-li pravdivá či nikoli. Můžeme zkusit napsat na tabuli dvě možnosti ohledně spotřeby vody při čištění zubů – pod tekoucí vodou a s využitím kelímku. Úkolem žáků je, aby formulovali hypotézu, který způsob čištění zubů je úspornější
a proč, do pracovních listů. Je důležité, aby si svou domněnku opravdu každý zformuloval. Jako návod můžete žákům nadepsat na tabuli ukázkovou hypotézu a využít
obrázky z Evokace.
Ukázková hypotéza:
Myslím si, že se ušetří více vody, když umýváme nádobí v zašpuntovaném
dřezu než pod tekoucí vodou.

Pokud bude stanovení
hypotézy pro žáky
obtížné, můžete
s nimi zmíněné
způsoby čištění
zubů prodiskutovat
a společně s žáky
vytvořit jednotnou
hypotézu pro celou
třídu.

Může se stát, že budou žáci jmenovat další způsoby čištění zubů - kdyby si například čistili
zuby pod kohoutkem proudící vody, ale vodu v průběhu čištění zavírali – i toto můžete
s žáky ověřit.
Příklady možných hypotéz žáků:
Myslím si, že méně vody se spotřebuje, když budu kohoutek zavírat,
protože voda zbytečně nepoteče v době, kdy ji nepotřebuji.
Mnohem více vody se spotřebuje, když nechám kohoutek celou dobu volně téct,
protože si čistím zuby asi dvě minuty a z toho vodu potřebuji jen při vyplachování pusy na konci čištění.

Naplánování pokusu
Každý žák si najde další 3 spolužáky tak, aby měli ve skupině stejně barevné karty z Úvodu. Zeptejte se žáků, co všechno asi musí udělat, aby se dozvěděli, zda byla jejich myšlenka
správná. Nechte žáky volně jmenovat různé možnosti. Poté žáky odkažte na pracovní list.
Jejich úkolem je seřadit postup experimentu chronologicky do připravených bublin, od
počátku všech činností, i těch, které probíhaly před samotným pokusem a to tak, že nejprve přiřadí jednotlivým krokům čísla od 1 do 8. Nechte jim na seřazení cca 5 minut. Poté
zkontrolujte správné řešení a vyzvěte žáky, aby si bubliny do schématu přepsali a označili
kroky, které již udělali.

Řešení:
a) formulujeme, co si myslíme
b) domluvíme se, kdo s kým bude pracovat
c) naplánujeme pokus
d) připravíme si pomůcky – tento krok následuje nyní
e) provedeme pokus
f) vše si pečlivě zapíšeme
g) uděláme společný závěr
h) ostatním ve třídě řekneme, co jsme zjistili
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2. hodina
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1.

Provedení pokusu

20 min.

Pracovní list (Příloha 2), kartáček na zuby,
pasta, kelímky, savá houba,
kyblík – pro každou skupinu, špunt

2.

Zpracování dat, závěr

10 min.

Pracovní list (Příloha 2)

3.

Prezentace výsledků

15 min.

Pracovní list (Příloha 2), fix, flip
tabulka spotřeby vody (Příloha 3)

Provedení pokusu
Žáci nyní pracují ve skupinách, které utvořili minulou hodinu dle pokynů v pracovním listě (Příloha 2). Každý žák má svou roli. Dva žáci si postupně (ne ve stejnou dobu)
čistí zuby, jeden pod tekoucí vodou a jeden s kelímkem vody. Třetí odměřuje vodu
a čtvrtý zaznamenává údaje. Vyzvěte žáky, aby si tyto role ve skupině rozdělili (pokud
se nemohou dlouho rozhodnout, rozpočítejte je a každé roli přidělte číslo od 1 do 4).
Řešení

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
POD TEKOUCÍ VODOU

ČIŠTĚNÍ ZUBŮ
S KELÍMKEM

Počet
nádob

Objem
nádoby (l)

Celkový
objem vody (l)

Objem
nádoby (l)

Celkový
objem vody (l)

12

0,5

6

0,5

0,5

Tip!
Pokud nemáte dostatek
času, může jedna
polovina skupin
provádět pokus
s tekoucí vodou a druhá
polovina s kelímkem.
Poté si skupiny svá
měření porovnají a až
poté vyhodnotí.

Zpracování dat, závěr
Vyzvěte žáky, aby nyní udělali závěr z pokusu, který provedli. Jejich úkolem bude doplnit
dvě nejdůležitější čísla do připravené tabulky „Co jsme se dozvěděli“ v pracovním listě (Příloha 2). Tedy objem vody při čištění pod tekoucí vodou a při čištění s kelímkem vody. Nyní
je důležité, aby se znovu podívali (každý sám) na hypotézu, kterou napsali v úvodu hodiny,
a konfrontovali ji s těmito čísly. Byla jejich hypotéz správná nebo ji pokusem vyvrátili?
Řešení
Např. objem vody při čištění pod tekoucí vodou byl 6 l, zatímco při čištění s kelímkem
vody jen 0,5 l. Moje hypotéza platí, protože jsem si myslel, že se více vody spotřebuje
při čištění pod tekoucí vodou.

Prezentace výsledků
Každá skupina nyní zapíše dvě nejdůležitější čísla na tabuli/do Tabulky spotřeby vody
(Příloha 3). Diskutujte rozdílnost čísel při mytí pod tekoucí vodou (ovlivnit množství
může doba, po kterou si zuby čistí, proud tekoucí vody nebo i tlak vody v kohoutku).
Čištění pod tekoucí vodou –

6

litrů

Čištění s kelímkem –

0,5

litru

Úspornější způsob čištění zubů je s vodou v kelímku, protože při mytí pod tekoucí
vodou se spotřebuje 6 litrů vody, zatímco s vodou v kelímku jen 0,5 litrů vody.
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Koupání

Celý den lítám někde venku a pak jsem
hrozně špinavý. Tak mi mamka napustí večer
vanu plnou vody, abych se celý umyl.

Mytí nádobí

Někdy myju nádobí, pustím si vodu proudem,
ani nešpuntuju dřez. Zdržuje mě to.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Koupání

Já se nikdy nekoupu. Raději se večer krátce
osprchuju a je to.

Mytí nádobí

Maminka myje vodu v dřezu se špuntem,
ale nevím, jestli je to dobře. Já nádobí nemyju,
ale pomáhám ho mamince utřít.
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Splachování WC

Na záchodě máme dva čudlíky, ale úplně
nevím, na co jsou. Vždycky mačkám
ten velký.

Zalévání zahrádky

Táta vždycky natáhne hadici a zalije celou
zahradu. Proleje hodně i celý trávník,
aby byl pěkně zelený.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Splachování WC

Když potřebuju spláchnout jen málo, tak
mačkám ten menší čudlík, a když potřebuju
hodně, tak zmáčknu ten velký.

Zalévání zahrádky

U nás doma chytáme dešťovou vodu do barelů
a pak ji používáme na zalití zahrady.
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Mytí vlasů

Když si myju vlasy, tak si je nejprve namočím,
pak zavřu kohoutek, pak namydlím a zase ho
zapnu, až když potřebuju smýt šampón.
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Mytí vlasů

Já nechávám téct vodu po celou dobu mytí,
je to pohodlnější.
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1. Formulujeme domněnku
Moje maminka si čistí zuby pod tekoucí vodou. Tatínek vždycky hartusí, že vyteče moc vody,
ale máma říká, že ji přece pouští jen malým proudem, tak to není zas tak velký rozdíl. Rád
bych zjistil, jak to vlastně je? Kolik vody se vytočí, když kohoutek nezavřu? A je to víc než
kelímek, který si táta vždycky natočí (500 ml)?
Při kterém způsobu čištění zubů se vytočí méně vody? Napiš svou domněnku.
Myslím si, že méně vody se spotřebuje při čištění zubů
protože
Myslím si, že více vody se spotřebuje při čištění zubů
protože
Svou domněnku ověř!

2. Co potřebuju udělat aneb musíme to naplánovat
Jak bys mohl svou domněnku ověřit? Seřaď, co je potřeba udělat, a napiš svůj postup do bublin.
domluvíme se, kdo s kým bude pracovat
ostatním ve třídě řekneme, co jsme zjistili
formulujeme, co si myslíme
uděláme společný závěr
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připravíme si pomůcky
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3.

Jak to budeme dělat

1. žák
Čištění zubů pod tekoucí vodou

2. žák
Čištění zubů s kelímkem

POMŮCKY: kartáček na zuby, pasta, 2 plastové kelímky (250 ml nebo 500 ml)

POMŮCKY: kartáček na zuby, pasta, plastový
kelímek (500 ml)

POSTUP:
Zašpuntuj umyvadlo.
Připrav si dva kelímky, jeden s trochou
vody a jeden prázdný (do něj vyplivneš vodu s
pastou na závěr čištění).
Dej pastu na kartáček.
Zapni vodu, navlhči kartáček a čisti si zuby
tak jako obvykle (nech vodu téci).
Na konci čištění si vypláchni vodou ústa a
vodu vyplivni do připraveného kelímku.
Po vypláchnutí úst zavři kohoutek.
Odhadni množství vody v kelímku.

POSTUP:
Natoč si vodu do kelímku tak, aby byl plný
a kohoutek zavři.
Navlhči kartáček a dej na něj pastu.
Čisti si zuby tak jako obvykle.
Na konci čištění si vypláchni vodou z kelímku ústa.
Ve zbytku vody vymyj kartáček.

3. žák

4. žák

POMŮCKY: kelímek, kyblík, savá houba

POMŮCKY: pracovní list, tužka

Připrav si alespoň 2 kelímky o stejném
objemu.
Chytej tekoucí vodu do kelímků a přelévej
ji do kyblíku.
Po zavření kohoutku na konci čištění vyber
vodu z umyvadla savou houbou a přelij ji též
do kelímků.

Zapisuj kelímky naplněné vodou (žák 1).
Zapiš počet kelímků, které jste naplnili
savou houbou.
Spočítej kelímky a zapiš je.

?

Kolik kelímků jsi naplnil/a při čištění pod tekoucí vodou?
Kolik vody jsi spotřeboval/a?
Kolik vody jsi spotřeboval/a při mytí s kelímkem?
Čištění zubů pod tekoucí vodou
Počet
nádob

Objem
nádoby (l)
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vody (l)

Čištění zubů s kelímkem
Objem
nádoby (l)

Objem
vody (l)
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4. Co jsme se dozvěděli?
Doplň tabulku a vyvoď závěr, který způsob mytí je šetrnější ke spotřebě vody.

Spotřeba vody
Čištění pod tekoucí vodou

Čištění s kelímkem

Objem vody (l)

Byla tvá domněnka správná? Vrať se k hypotéze na začátku a zaškrtni ANO/NE.

ANO

NE

5. Prezentuji výsledky
Formuluj závěr a doplň čísla do společné tabulky na tabuli.
Úspornější způsob čištění zubů je
protože se spotřebuje při mytí pod tekoucí vodou

litrů vody,

zatímco s vodou v kelímku

litrů vody.
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Skupina

Objem vody
pod tekoucí vodou (l)

Objem vody
s kelímkem (l)

JAKÁ JE SPOTŘEBA VODY / PŘÍLOHA 3 / TABULKA SPOTŘEBY VODY
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Šetříme vodou
Žák popíše činnosti během svého běžného dne
a uvede příklady činností, při kterých
spotřebovává vodu/znečišťuje vodu.

CÍLE:

Žák vybere ty činnosti, u kterých může snížit
spotřebu/zmírnit znečištění vody.
Žák navrhuje opatření související se snížením
spotřeby/zmírnění znečištění vody.

Co budou žáci dělat:
Blok probíhá ve třídě v rámci 3 vyučovacích hodin, přičemž 2 vyučovací hodiny by na
sebe měly navazovat a 3. vyučovací hodina by měla proběhnout za týden. Žáci sami vymýšlejí možnosti, jak je možné vodou šetřit, vybírají si konkrétní způsoby šetření vodou
a do příští hodiny je realizují. V další vyučovací hodině je věnován čas na zhodnocení,
jak se jim šetření vodou dařilo uskutečnit, a žáci si také dají další závazek do budoucna.

Aktivita

1.

Čas

Pomůcky

Úvod

10 min.

Hudební nástroj
(např. flétnu, bubínky apod.)

Voda ráno, v poledne
a večer

20 min.

3 barevné papíry, fix, kartičky s obrázky
a záchranné nápady (Příloha 1),
sada karet (Příloha 3)

Kde je voda třeba

15 min.

Tabulka (Příloha 2)

Kde a jak můžu ušetřit

30 min.

Sada obrázků (Příloha 4)

Příprava nástěnky

15 min.

Barevné papíry, lepidla, krepové papíry,
voskovky apod., kritéria pro tvorbu karty

Vytvoření nástěnky

30 min.

Kapky vody (Příloha 5),
modré pastelky či fixy

Hodnocení

15 min.

2.

3.

1. STUPEŇ

2 VYUČOVACÍ
HODINY, KTERÉ NA
SEBE NAVAZUJÍ,
A NAVAZUJÍCÍ
HODINA ZA TÝDEN

Důkaz o učení:
Žáci si uvědomí
a zapisují, při kterých
činnostech během dne
vodu používají a zda
ji používají šetrně či
nikoli. Žáci vytvoří
plakát činností, při
kterých během dne
spotřebovávají vodu.
Žáci si vyrobí své
osobní karty, které
jim budou připomínat
vybrané způsoby
šetrného zacházení
s vodou. Následně žáci
vytvoří nástěnku,
která bude vyjadřovat,
nakolik byli při svém
šetření vodou během
vybraných činností
úspěšní.

Úvod
Začněte hodinu písničkou o vodě (např. Prší, prší jen se leje; Rybička maličká; Pod
našima okny…). Nechte děti, ať si písničku vyberou sami. Zazpívejte si ji a zeptejte se,
kde všude vodu mohou najít a v jakých podobách. Nechte jejich nápady volně plynout
a společně je zapisujte na tabuli.
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Voda ráno, v poledne a večer
Nadepište na barevné papíry tři části dne – ráno, poledne a večer tak, aby byly dobře
čitelné i z druhého konce třídy. Rozmístěte je po třídě do 3 vzdálených míst.
Připravte si kartičky s obrázky 3 částí dne (Příloha 1) – ráno, poledne a večer (počet kartiček je stejný jako počet dětí, poměr počtu kartiček jednotlivých částí dne je
rovnoměrný). Vyzvěte děti, aby si vybraly jednu z kartiček. Poté nechte žáky, aby si
stoupli k papíru ve třídě s názvem části dne, kterou si vylosovali, a postupně říkali
libovolné činnosti, které dělají právě v ten denní čas (podle času 5-8 činností za každou
část dne). Všechny nápady pište mezitím na tabuli nebo flip tak, aby vznikl seznam
činností. Pokud žáky nic nenapadá, pomozte jim, nápady na činnosti najdete v tabulce
„Záchranné nápady“ (Příloha 1). Poté za pomoci žáků vyberte činnosti, při kterých je
potřeba voda, a přepište je na arch papíru do předem nakreslené kapky vody.
Každému z žáků přidělte jednu činnost, při které se využívá voda, a nechte je, aby na
papír formátu A6 namalovali tento způsob využití vody. Je i možné přidělit jednu činnost více žákům, ale zachovejte rozdělení všech činností mezi žáky.

Tip!
Pokud se žáci překřikují, mluví jeden přes
druhého, můžete použít
míček. Ten, kdo má
míč, mluví a po přemístění jej hodí jinému
spolužákovi. Ten řekne
další činnost a po
přemístění pošle míček
dál.

Na závěr na okraje archu papíru s kapkou vody a činnostmi, při kterých využíváme
vodu, nalepte s žáky obrázky, které nakreslili. Výsledný plakát pak můžete připevnit
na zeď ve třídě nebo na nástěnku.

Kde je voda třeba – pro starší žáky
Žáci budou pracovat nejprve samostatně a následně sdílejí informace ve dvojicích
nebo v rámci třídy. Do tabulky (Příloha 2) píší své vlastní nápady, kde vodu používají
(např. mytí rukou, koupání, pití, čištění zubů, vaření, praní prádla, mytí nádobí, zalévání rostlin, splachování WC, mytí automobilu, kreslení vodovkami). Pokud již další
činnosti nevědí, sdílejí své nápady se spolužákem a doplní si tabulku. V závěru aktivity
nechte 2 –3 dobrovolníky přečíst své tabulky pro případná doplnění.
Nyní dejte každému žákovi jednu kartu (Příloha 3) . Ta obsahuje vždy jednu ze 4 vybraných činností, při kterých se voda spotřebovává – splachování, koupání, čištění zubů,
mytí nádobí. Úkolem každého žáka je nalézt spolužáky, kteří mají jinou činnost než má
on. V každé skupině tedy musí být 4 žáci s různými způsoby využití vody. Složení své
skupiny si žáci zapamatují do příští hodiny. Pokud jde o hodně malé děti, mohou si ve
skupině karty nalepit na jednu A4 a nadepsat jmény, aby do příští hodiny nezapomněly, s kým ve skupině byly.

Kde a jak můžu ušetřit
Žáci nyní pracují ve skupinách. Každá skupina obdrží sadu obrázků (Příloha 4). Jejich
úkolem je podívat se na sadu obrázků, přečíst si společně jejich popisy a rozhodnout,
kdo danou činnost dělá správně. Poté společně ve skupině vytvoří plakát formátu A3,
který rozdělí čarou na dvě poloviny a do jedné nakreslí obrázek, jak dané činnosti
provádět a šetřit tak vodou, a do druhé pak, jak se při činnostech s vodou nešetří.
Své výstupy pak prezentují postupně všechny skupiny ostatním žákům. Konkrétně
společně formulujte, jakým způsobem se dá při různých činnostech voda ušetřit.
Na závěr žáky vyzvěte, aby odhadli, při které činnosti spotřebovávají vody nejvíce
a př i které nejméně. Vyzvěte nyní žáky, aby si každý vybral 2 činnosti ze všech 4 prezentovaných. Při těchto činnostech se budou žáci snažit do příští hodiny (nejlépe za
týden) vodou šetřit.
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Příprava nástěnky
Řekněte žákům, že si každý sám nyní vyzdobí svou osobní kartu a napíše si na ni své
jméno a ty činnosti, které si v předchozí aktivitě vybral, a způsob šetrného zacházení
s vodou při výkonu těchto činností. Zároveň výtvarně ztvární svoji jmenovku na nástěnku (velikost jmenovky 5x10 cm). Vysvětlete jim, že se budou do příští hodiny (za
týden) snažit šetřit vodou při vybraných činnostech a na příští hodině uvidí, jak byli
úspěšní. Rozdejte žákům papíry formátu A6 a grafické ztvárnění osobní karty nechte
na fantazii žáků.
Každý žák bude kartu nosit u sebe a pokaždé, když se mu podaří si vzpomenout na
šetření vodou (např. na WC použije úsporné splachovadlo), si do příslušné kolonky na
kartě udělá čárku. Pokaždé, když použije nešetrný způsob, si do příslušné kolonky na
kartě udělá také čárku.
Jmenovky žáků přilepte na flip a ten umístěte na nástěnku či na zeď.

Příklad osobní karty:

Pepík
Splachování

použiju úsporné splachovadlo:
použiji běžné splachování:

Mytí nádobí

pod tekoucí vodou:
napustím vodu do dřezu:

Vytvoření nástěnky
Vyzvěte žáky, aby své karty připevnili na flip ke svému jménu. Kromě karet máte připraveny
ještě kapičky vystřižené z papíru (Příloha 5). Za šetrný způsob používání vody při konkrétní
činnosti jim přidejte takový počet kapiček, kolikrát tento způsob použili, a za nešetrný způsob jim zase počet kapiček, odpovídající počtu použití nešetrného způsobu, odeberte tak, aby
žáci viděli, že pokud šetří vodou, získávají kapičky, a pokud ne, jsou jim odebírány. Kdo tedy
nejvíc šetřil, přilepil si ke svému jménu nejvíce zachráněných kapiček vody.

Hodnocení
Věnujte v této hodině čas tomu, abyste si s dětmi popovídali o tom, jak se jim šetření vodou
dařilo. Využít můžete následující otázky.
Můžete se s dětmi bavit o jejich pocitech, které při šetrném či nešetrném spotřebování
vody měly.
Při kterých činnostech se vám nejlépe dařilo vodou šetřit? Proč?
U kterých činností to bylo složité? Na jaké překážky jste naráželi?
Bylo pro vás šetření vodou jednoduché?
Zvládli byste takto šetřit vodou neustále?
Dejte si každý závazek, jak budete vodu šetřit i nadále. Napište jej na papírek
a podepište. Na konci měsíce se podíváme, zda se vám šetření dařilo.
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ŠETŘÍME VODOU / PŘÍLOHA 1 / ZÁCHRANNÉ NÁPADY

Záchranné nápady
mytí rukou
pití čaje, kakaa, mléka, vody
jídlo
koupání se ve vaně
sprchování
mytí nádobí
vaření

mytí schodů
zalévání kytek (zahrady)
mytí vlasů
kreslení
sportování (plavání)
úklid – mytí podlahy

Ráno

Poledne
odpoledne

Večer
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ŠETŘÍME VODOU / PŘÍLOHA 2 / TABULKA

Kde je voda třeba
Činnost, při které potřebuješ vodu
Ráno

Poledne / Odpoledne

ečer

1
2
3
4
5
Činnost, při které potřebuješ vodu
Ráno

Poledne / Odpoledne

ečer

1
2
3
4
5
Činnost, při které potřebuješ vodu
Ráno

Poledne / Odpoledne

ečer

1
2
3
4
5
Činnost, při které potřebuješ vodu
Ráno

Poledne / Odpoledne

ečer

1
2
3
4
5
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splachování

koupání

čištění zubů

mytí nádobí

splachování

koupání

čištění zubů

mytí nádobí

splachování

koupání

čištění zubů

mytí nádobí
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Koupání

Celý den lítám někde venku a pak jsem
hrozně špinavý. Tak mi mamka napustí večer
vanu plnou vody, abych se celý umyl.

Mytí nádobí

Někdy myju nádobí, pustím si vodu proudem,
ani nešpuntuju dřez. Zdržuje mě to.
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Koupání

Já se nikdy nekoupu. Raději se večer krátce
osprchuju a je to.

Mytí nádobí

Maminka myje vodu v dřezu se špuntem,
ale nevím, jestli je to dobře. Já nádobí nemyju,
ale pomáhám ho mamince utřít.
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Splachování WC

Na záchodě máme dva čudlíky, ale úplně
nevím, na co jsou. Vždycky mačkám
ten velký.

Zalévání zahrádky

Táta vždycky natáhne hadici a zalije celou
zahradu. Proleje hodně i celý trávník,
aby byl pěkně zelený.
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Splachování WC

Když potřebuju spláchnout jen málo, tak
mačkám ten menší čudlík, a když potřebuju
hodně, tak zmáčknu ten velký.

Zalévání zahrádky

U nás doma chytáme dešťovou vodu do barelů
a pak ji používáme na zalití zahrady.
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Mytí vlasů

Když si myju vlasy, tak si je nejprve namočím,
pak zavřu kohoutek, pak namydlím a zase ho
zapnu, až když potřebuju smýt šampón.
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Mytí vlasů

Já nechávám téct vodu po celou dobu mytí,
je to pohodlnější.
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Ze života vody
CÍLE:

Žák identifikuje základní skupenství vody a procesy
proměny vody mezi jednotlivými skupenstvími.
Žák porozumí důležitosti vodního cyklu pro planetu,
vlastními slovy popíše koloběh vody
a charakterizuje jeho jednotlivé fáze.
Žák správně definuje a používá základní slovní
zásobu spojenou s vodním cyklem (kondenzace,
odpařování, srážky, odtok, transpirace atd.).

Co budou žáci dělat:
Aktivity budou probíhat ve třídě. Jejich časové rozvržení jsou přibližně 3 vyučovací hodiny.
Žáci se pomocí příběhu, doplňování textu, tajenky a jiných aktivit dovědí o významu
vodního cyklu pro Zemi, naučí se popsat jednotlivé fáze vodního cyklu a nakonec si
vytvoří vlastní dvourozměrný model vodního cyklu – vodní kolečko. Lekce je určena pro
nižší ročníky druhého stupně základních škol, ale je použitelná také pro poslední ročníky
prvního stupně a po úpravě také pro starší děti.

Aktivita

Čas

Pomůcky

Kde všude je voda?

15 min.

Jak stará je voda?

10 min.

Pracovní list A (Příloha 1)

Voda a její různé podoby

20 min.

Pracovní list B (Příloha 2)

Dobrodružství vodní
kapičky Aničky

20 min.

Texty (Příloha 3), pastelky

Co víme o vodním cyklu?

30 min.

Doplňovačky (Příloha 4)

2. STUPEŇ
ZŠ (NIŽŠÍ
ROČNÍKY)

3 VY UČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
Žáci vytvoří vlastní
příběh o vodním
cyklu, vlastními
slovy popíšou různá
skupenství vody
a jejich změnu.
Prostřednictvím
doplnění textu
a tajenky prokáží
znalosti terminologie
a zákonitostí koloběhu
vody a vytvoří si
model koloběhu vody,
který budou schopni
vysvětlit.

E

U

Pojmy nejsou dojmy

10 – 15 min.

R
Vodní kolečko

30 min.

Křížovky (Příloha 5)
Vodní kolečko (Příloha 6), barvičky,
nůžky, kovové zapínaní na spojení kruhů

Kde všude je voda?
Představte žákům téma dnešní lekce – voda. Pak je požádejte, aby ve dvojicích nebo
individuálně (rozhodnutí ponechte na žácích) nakreslili obrázek, kde všude se s vodou na Zemi setkáváme. Můžete jim připomenout, že vodu není vždy za všech okolností vidět, a vyzvat je, aby popřemýšleli a nakreslili také tuto „neviditelnou“ vodu.
Určíte jim časový limit (třeba 10 minut) a po jeho vypršení vyzvete některé žáky, aby
své obrázky ukázali spolužákům a řekli, kde všude se s vodou potkávají. Ostatní žáci
je doplňují a jejich návrhy můžete heslovitě psát na tabuli jako myšlenkovou mapu.
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Jak stará je voda?
Cílem této aktivity je, aby si žáci uvědomili, že voda jednoduše nevzniká a nezaniká,
jenom se mění z jedné formy do druhé a ta samá voda tu byla už před miliony let,
stále se obměňuje a proudí dokola. Tato aktivita je velice důležitá v tom, že je žákům
naznačen koncept cyklu vody, se kterým budete dále pracovat.
Žákům rozdáte pracovní list A (Příloha 1) a vyzvete je, aby si nalili do sklenice vodu,
postavili ji před sebe a pořádně se na ni zadívali. Jejich úkolem bude, jak je napsáno
v pracovním listě, popřemýšlet, jak dlouho už tady tato voda je, a své tipy vepsat do
pracovního listu. Pak spolu s nimi čtěte dál, dozvíte se, že tato voda je stará téměř
jako Země samotná.

Tip na rozšíření:
Můžete nechat
některé žáky napsat
a prezentovat kratičký
příběh o tom, kde tato
voda v minulosti všude
putovala.

Voda a její různé podoby
Žákům rozdejte pracovní list B (Příloha 2) a jednoho z nich vyzvěte, aby přečetl krátký
text v úvodu. Pak žáky vyzvěte, aby vlastními slovy charakterizovali skupenství vody
s přihlédnutím na jejich předcházející vědomosti. Se žáky se můžete pokusit definovat také způsoby proměny vody z jednoho skupenství do druhého, kdy a za jakých
podmínek k němu dochází a jak se tento proces nazývá odborně (tání, vypařování,
sublimace, kondenzace, tuhnutí, desublimace).

Dobrodružství vodní kapičky Aničky
Žákům rozdejte texty s příběhem vodní kapičky Aničky (Příloha 3) a společně si ho
pročtěte (každý odstavec může přečíst jiný žák). Po přečtení příběhu se žáků zeptejte,
jak se tato Aniččina cesta nazývá odborně (koloběh vody neboli vodní/hydrologický
cyklus). Jejich úkolem je zapsat si tento pojem do pracovního listu a nakreslit podle
přečteného příběhu Aniččinu cestu neboli vodní cyklus. Žáci si mohou vybrat a nakreslit třeba jenom určitou část cesty/cyklu.

Tip:
Tuto aktivitu
lze rozšířit
a věnovat se jí
podrobněji na
hodině fyziky.

Náměty na rozšíření

Žáků se ptejte, kde všude ještě mohla Anička cestovat a co ji mohlo na její cestě potkat.
Mohla se vsáknout do půdy a odtud byla vytažena kořeny slunečnice až do jejích
listů. Odtud byla odpařena (transpirovala) zpět do prostředí a postupně vystoupala
opět k oblakům…
Můžete taky využít metodu dramatické výchovy a tento příběh se žáky vyjádřit
i pohybově – žáci pohybem těla znázorňují, co všechno se s kapičkou Aničkou na její
cestě děje.
Žákům můžete zadat jako domácí úkol sepsat vlastní příběh o kapičce Aničce a text
doprovodit obrázky.

Co víme o vodním cyklu?
Rozdejte žákům pracovní listy s doplňovačkou (Příloha 4) a vysvětlete, že jejich úkolem bude doplnit text o vodním cyklu pomocí slov z rámečku. Vymezte jim na to
určitý čas (třeba 10 minut) a po jeho uplynutí si doplněný text společně přečtěte.
Žáky můžete nechat pracovat samostatně nebo ve dvojicích, podle věku a jejich
schopností a znalostí.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Voda

33

ZE ŽIVOTA VODY / METODIKA PRO UČITELE

Řešení doplňovačky v Příloze 4:

(1) - slunečný
(2) - ohřívá
(3) - páry
(4) - vypařování
(5) - odpařuje
(6) - atmosféře
(7) - oceánech/jezerech
(8) - oceánech/jezerech

(9) - kondenzuje
(10) - kapiček
(11) - krystaly
(12) - oblaky
(13) - těžké
(14) - sráží se
(15) - déšť
(16) - krupobití

V posledních dvou
aktivitách si žáci
prověří, co se o vodním
cyklu naučili. To vám
zároveň může sloužit
jako podklad pro
případné hodnocení
dosažených cílů.

(17) - sníh
(18) - řek
(19) - potoků
(20) - odtok
(21) - rostliny
(22) - ledovce
(23) - půdu
(24) - cyklu

Když se přesvědčíte, že všichni mají text doplněný správně, přečtete si, co vám říká
kapička Anička:

„Věděl jsi, že vypařování vody z oceánů má závažný důsledek na celkové
klima Země? Na přechod vody z kapalného do plynného skupenství je totiž
zapotřebí značné množství tepla. Pokud by se toto teplo nespotřebovalo,
průměrná teplota povrchu Země by byla asi 67 °C!“
„Snižováním frekvence koloběhu vody v krajině dochází k vysychání krajiny,
stupňují se hospodářské problémy a vzniká poušť. Tehdy voda krajinou pouze
rychle protéká bez dalšího využití, rovněž klesají zásoby podzemní vody.“

Ptejte se žáků, jestli umí říct další důvody, proč je vodní cyklus tak důležitý a jejich
nápady můžete zapisovat na tabuli.

Pojmy nejsou dojmy
Rozdejte každému ze žáků kopii křížovky (Příloha 5). Jejich úkolem bude vyplnit tajenku
se slovy, které se týkají vodního cyklu. Nakonec si spolu zkontrolujete řešení. Tajenka
slouží na zopakování a prověření slovní zásoby a pojmů, které se žáci dosud naučili.

Řešení tajenky z Přílohy 5:
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Vodní kolečko
Nyní si žáci vyrobí vlastní vodní kolečko – model koloběhu vody. Každému ze žáků
rozdejte po jedné kopii obou stran pracovního listu na vodní kolečko (Příloha 6) a jedno kovové zapínání (patentku). Jejich úkolem bude vybarvit obrázky na obou velkých
kruzích, pak vystřihnout oba kruhy a „výřezy“, které jsou na prvním kruhu. Ve středu
udělají do obou kruhu menší dírku a spojí je dohromady (kruh s výřezy umístí na vrchní
stranu) pomocí patentky. Když pak otáčejí kruh proti směru hodinových ručiček pomocí
výčnělku se šipkou na spodním kruhu, mohou pozorovat, jak funguje koloběh vody. Na
vrchní kruh si také mohou dopsat názvy jednotlivých fází vodního cyklu, které se naučili v předcházejících aktivitách.

Použitá literatura:
Voda. In Wikipedie : otevřená encyklopedie [online]. St. Petergsburg (Florida):
Wikimedie Foundation, 2001-, strana naposledy edit. 2012-09-01 [cit. RRRR-MM-DD].
Dostupný z
WWW: http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda.
http://www.auc.cz/ipb/vpk/doc/hydro03a2012/Vodavkrajine2.pdf
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JAKVODY
STARÁ
JE VODA?1 / PRACOVNÍ LIST A
ZE ŽIVOTA
/ PŘÍLOHA

Běž pro sklenici vody a polož ji na stůl vedle sebe. Pořádně a dlouho se na vodu
podívej. Nyní … Můžeš hádat: Jak je tato voda stará?

?

Co si myslíš? Je voda, kterou máme dnes na Zemi, stejná voda,
která tu byla před miliony let? Popovídej si o tom s kamarádem.
Napište, co si myslíte, a pak řekněte, proč si to myslíte:

Voda ve tvé sklenici mohla spadnout z nebe jako déšť zrovna minulý týden,
ale
voda
tady
byla sama
sobě téměř
tak dlouho,
Země
samotná!
Voda
ve tvé
sklenici
mohlao spadnout
z nebe
jako déšťjako
zrovna
minulý
týden, ale voda tady
byla sama o sobě téměř tak dlouho, jako Země samotná!
Když první ryby vylezly z oceánu na pevninu, tvá sklenice vody byla součástí
tohoto
oceánu.
brontosaurus
Když první
rybyKdyž
vylezly
z oceánů naprocházel
pevninu, jezera a krmil se rostlinami, tvá
sklenice
vody
byla
částí
těchto
jezer.
Když
králové a princezny, rytíři a panoši
byla voda ve tvé sklenici součástí tohoto
oceánu.
pili
jejich studní, procházel
tvá sklenice
vody
byla částí těchto studní.
Kdyžz brontosaurus
jezera
a krmil
se rostlinami, byla voda ve tvé sklenici
součástí těchto jezer. Když králové
a princezny, rytíři a panoši pili
ze svých studní, byla voda
Věřil/a
bys, že dinosaurus
ve tvé sklenici
součástí mohl kdysi pít stejnou vodu, která je v tvé sklenici vody?
těchto studní.
Věřil/a bys, že dinosaurus mohl
kdysi pít stejnou vodu, která je
v tvé sklenici vody?
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ZE ŽIVOTA VODY / PŘÍLOHA 2 / PRACOVNÍ LIST B

Voda a její různé podoby
Voda, která je na Zemi dnes, tu byla po miliony let. V důsledku koloběhu vody se
voda pohybuje od země do vzduchu a pak znovu na zem. Mění se z pevného
skupenství na kapalné a na plyn, znovu a znovu.

Voda se tedy může objevit ve třech skupenstvích:
pevné skupenství (led), kapalina nebo plyn (pára):

kapalina

?

led

plyn

Umíš charakterizovat jednotlivá skupenství vody?

Pevné skupenství:

Kapalné skupenství:

Plynné skupenství:
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Dobrodružství vodní kapičky Aničky

K

dysi dávno, vysoko nad jedním malým
městečkem nedaleko od toho tvého, se
vznášela na obláčku jedna malá nadšená
vodní kapka Anička čekající na svůj pád. Anička
seděla s přáteli vysoko v oblacích, vyprávěla jim
příběhy a rostla stále víc a víc, až nakonec byla
tak těžká, že se už nemohla vznášet déle. Začala
padat k zemi. Padala dozadu a dopředu, dělala
kotrmelce ve vzduchu. To byla Aniččina nejoblíbenější část její cesty po světě. Věděla, že za krátkou chvíli přistane na novém, vzrušujícím místě
někde ve velikém světě tam dole. Myšlenky se
jí rychle honily hlavou, když si vzpomněla na
všechna ta fantastická místa, kde byla předtím.

Často
si přála, aby mohla navštívit oblasti VelZE ŽIVOTA VODY / PŘÍLOHA 3 / TEXT
kých jezer v Severní Americe nebo řítící se vody
řeky Amazonky obklopené krásným výhledem
a poslouchat zvuky v jihoamerických deštných
pralesích. Když její myšlenky znovu zabloudily
do jiného zajímavého místa na zemi, uvědomila
si, že je skoro v cíli. Nakonec byla Anička dost
blízko na to, aby viděla zemi pod sebou...

Jednou přistála v Japonsku a pomáhala zemědělcům zalévat jejich rýžová pole. Jindy upadla
do hluboké studny,Nakresli
kde sledovala,
jak dětikolem
hází světa a napiš
mou cestu
dolů lesklé mince jak
a říkají
speciální
která
se tato
cestapřání,
nazývá
odborně:
doufají, že se splní. Dokonce jednou přistála i ve
vysoce se týčících Himalájích, kde se okamžitě
proměnila ve sníh.

Nakresli mou cestu kolem světa a napiš
jak se tato cesta nazývá odborně:
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Co víme o vodním cyklu?
Vyplňte prázdná místa v textu níže za použití slov z tohoto pole:
vypařování

slunečný

sráží se

kondenzuje

odpařuje

oblaky

páry

atmosféře

ohřívá

těžké

oceánech

jezerech

kapiček

rostliny

krupobití

ledovce

odtok

sníh

cyklu

krystaly

déšť

řek

potoků

půdu

V teplý 1 ............................. den se může zdát, že voda ve sklenici pomalu mizí. Je to proto, že energie
ze slunce 2 ............................. vodu a mění kapalnou vodu do podoby vodní 3 ............................. .
Tento proces se nazývá 4 ............................. neboli EVAPORACE. Když se voda 5 ............................ ,
stává se neviditelným plynem v 6 .............................. Odpařování se odehrává na celém zemském
povrchu, ale především v 7 ............................. a

8 ............................. a tam, kde je hodně vody.

Jak vodní pára stoupá, postupně chladne a 9 ............................. do podoby vodních 10 .............................
– KONDENZACE. Pokud je vodní pára velmi studená, vytvoří místo kapiček vody ledové
11 ............................. . Jak jsou vodní kapičky nebo ledové krystaly stále větší a početnější, vytvářejí
12 ............................. . Pokud jsou vodní kapičky nebo ledové krystaly příliš 13 ............................. ,

nemohou zůstat ve vzduchu a 14 ............................. . Kapičky vody vysráží jako 15 .............................
a ledové krystaly jako 16 ............................. . Jsou to SRÁŽKY. Někdy se déšť zmrazí a ještě než dopadne, vytvoří se z něj vytvoří 17 ............................. . Tyto srážky se shromažďují do 18 .............................
a 19 ............................. , které tečou dál do jezer a oceánů. Tohle se nazývá 20 ............................. .
Ne všechna voda se však vrací zpět do oceánů a jezer hned. Část z ní využijí zvířata a 21 ............................. .
Jak rostliny absorbují vodu z půdy, voda se pohybuje od kořenů přes stonky a listy. Jakmile voda dosáhne listy, část z ní se z nich vypaří, čímž se zvýší množství vodní páry ve vzduchu. Tento proces odpařování přes listy rostlin se nazývá TRANSPIRACE. Jiná část vody dlouhodobě zmrzne a na zemském
povrchu je přítomna jako 22 ............................. , další zase vsákne do země přes 23 .............................
a podkladové skalné vrstvy. Tento proces se nazývá INFILTRACE. Nakonec však zvířata a rostliny vodu vydýchnou nebo vyloučí jiným způsobem a ledovce roztají, uvolňujíc vodu zpět do vodního
24 ............................. .
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!

Věděl/a jsi, že vypařování vody z oceánu má závažný důsledek na celkové klima
Země? Na přechod vody z kapalného do plynného skupenství je totiž zapotřebí
značné množství tepla. Pokud by se toto teplo nespotřebovalo, průměrná teplota
povrchu Země by byla asi 67 °C!

!

Snižováním frekvence koloběhu vody v krajině dochází k vysychání krajiny,
stupňují se hospodářské problémy a vzniká poušt. Tehdy voda krajinou pouze
rychle protéká bez dalšího využití, rovněž klesají zásoby podzemní vody.

Umíš říct nějaké další důvody, proč je vodní cyklus tak duležitý?
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Pojmy nejsou dojmy
1
2

12

9

13

8
3

10

11

5

6

4
7

Vodorovně:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ledové krystaly, které padají z nebe.
Velká studená tuhá masa vody.
Proces změny vody v páru.
Tvoří se na obloze, když vodní pára kondenzuje do kapiček vody.
Kapičky vody, které padají z nebe.
Velké množství vody se slanou vodou.
Co poskytuje energii, která pohání koloběh vody?

Svisle:
1.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Proces vodních kapiček nebo ledových krystalků padajících z nebe.
Velké množství sladké vody.
Voda, která se zahřívá na plyn.
Menší množství vody, která proudí po celé zemi.
Zmrzlý déšť.
Proces vody pohybující se po Zemi pomocí srážek, vypařování a kondenzace.
Proces změny vody z plynného skupenství na kapalné.
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Vodní kolečko
Nyní si uděláme vlastní vodní kolečko! Vybarvi obrázky na obou velkých kruzích
svými oblíbenými barvami. Po jejich vybarvení vystřihni oba kruhy a „výřezy“, které
jsou na prvním kruhu. Udělej ve středu obou kruhů menší dírku a spoj je dohromady
(kruh s výřezy umísti na vrchní stranu) pomocí kovového zapínání. Pomocí výčnělku
se šipkou na spodním kruhu otáčej kruh proti směru hodinových ručiček a podívej
se, jak funguje koloběh vody! Na vrchní kruh si také můžeš dopsat názvy jednotlivých fází vodního cyklu, které ses naučil/a v předcházejících aktivitách.

V tomhle pracovním listu bude potřeba nakreslit dva
kruhy k vodnímu kolečku, třeba podle tohoto příkladu.
Jenom se to přeloží do češtiny a přikreslí se vsakování
do půdy a transpirace z listů rostlin, tedy přibydou
ještě dva výřezy. Také by se mohl zvýraznit střed
kolečka pro usnadnění při jejich spájení. Kolečka musí
být stejně velké a nejlépe bezbarvé, pro jejich další
vybarvení žáky.
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Vodní kolečko
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Kolik vody spotřebuju
Žák formuluje výzkumnou otázku:
Kolik vody za týden spotřebuji
a kde můžu vodu ušetřit?

CÍLE:

2. STUPEŇ

Důkaz o učení:

Žák ověří svoji hypotézu pokusem.

Co budou žáci dělat:
Na tuto lekci budete potřebovat 2 vyučovací hodiny, mezi nimiž dostanou žáci čas na
shromáždění informací a provedení nezbytného výzkumu. V první hodině žáci odhadují, kolik vody spotřebují za 24 hodin, stanovují výzkumnou hypotézu a naplánují
výzkum, který provedou za domácí úkol během stanoveného času. Ve druhé hodině
data získaná během výzkumu zpracují, vyhodnotí a výsledky prezentují ostatním.

1. hodina
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1.

Úvod

10 min.

Barevné papíry, flipy
a fixy v počtu skupin

2.

Stanovení hypotézy

10 min.

Pracovní list (Příloha 1)

3.

Naplánování výzkumu

20 min.

Postup výzkumu (Příloha 2),
pracovní list (Příloha 1)

4.

Shromáždění informací – zadání

5 min.

Pracovní list (Příloha 1)

5.

Provedení výzkumu

DÚ

Pracovní list (Příloha 1)

1. Úvod
Rozstříhejte 4 různě barevné papíry na papírky o velikosti maximálně A6 v takovém
poměru počtu papírků od jednotlivých barev, aby v následující aktivitě mohli žáci
vytvořit skupiny po 4. Každý žák si vybere jeden barevný papírek. Poté zadejte žákům
úkol: „Pokuste se odhadnout, kolik vody spotřebujete za 24 hodin, a číslo zapište na papír.“ Následně budou žáci tvořit skupiny po čtyřech žácích tak, aby v každé
skupině byly různé barvy papírků (tedy v jedné skupině bude např. papírek žlutý,
modrý, červený a zelený). Jakmile jsou skupiny utvořeny, rozdejte do každé skupiny
flip a psací potřeby a položte otázku: „Zamyslete se, při kterých činnostech spotřebováváte vy sami vodu. Sepisujte nápady na připravený flip.“ (Např. mytí rukou,
čištění zubů, pití, spláchnutí WC, koupel ve vaně, krátké sprchování, mytí nádobí, zalévání květin, další osobní hygiena – holení, očista obličeje, mytí vlasů apod.) Jakmile
jsou skupiny se zapisováním hotovy, nechte žáky prohlédnout si flipy ostatních skupin
a dopisovat případné činnosti, které jim chybí. Poté žákům řekněte, že cílem této
hodiny bude zjistit, kolik každý z nich spotřebuje vody za týden.
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2 VYUČOVACÍ
HODINY, MEZI
KTERÝMI JE
ALESPOŇ
24 HODIN

Žáci stanoví hypotézu
o spotřebě vody
každého žáka za týden
a navrhnou možné
způsoby, kterými lze
vodu šetřit.
Žáci hypotézu ověří
pokusem a získaná
data vyhodnotí
a prezentují.

Pokud žáci nemají
představu o množství
spotřebované vody,
můžete s nimi provést
pokus, kdy si jeden žák
umývá ruce pod tekoucí
vodou v uzavřeném
umyvadle a poté
společně změřte, kolik
vody do umyvadla
nateklo.
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2. Stanovení hypotézy
Pracujte s pracovním listem (Příloha 1). V úvodu hodiny žáci zapíší do pracovních listů
odhad své denní spotřeby vody.
Úkolem každého žáka bude nyní formulovat hypotézu na otázku: Kolik vody za týden
spotřebuji a jak mohu vodu ušetřit? Řekněte žákům, ať vytvoří tabulku, do které
zapíší všechny činnosti spojené s vodou, které se jich týkají. Nyní mají připravené
všechny podklady, které potřebují pro stanovení hypotézy.

Vyzvěte žáky, ať do připraveného prostoru v pracovním listu (Příloha 1) napíší svou
hypotézu. Soustřeďte se na to, aby opravdu každý žák měl svou hypotézu napsanou.
Sdílejte hypotézy v rámci třídy. Postačí 2–3 hypotézy přečtené nahlas jako inspirace
pro ty, kteří si s úkolem nevědí rady.
Hypotéza by měla být co nejkonkrétnější, aby se dala snadno ověřit. Měla by obsahovat konkrétní číslo o spotřebě vody a výčet alespoň 2 činností, při kterých si žák myslí,
že zbytečně plýtvá a mohl by při nich vodu nějakým způsobem ušetřit. (Např. Za den
spotřebuji asi 176 l vody. Ušetřit můžu, když se večer koupu, při splachování záchodu
a při mytí nádobí.)

3. Naplánování výzkumu
Opět pracujte ve skupinách, které jste utvořili v úvodu hodiny. Nyní bude úkolem
žákům naplánovat kroky, které je třeba udělat, aby svou hypotézu ověřili. Položte jim
otázku: Jak byste mohli zjistit, jestli je vaše hypotéza správná? Nechte žákům chvilku
na přemýšlení a prodiskutování ve skupině.
Poté žákům rozdejte rozstříhané postupy pokusů na jednotlivé kroky (Příloha 2)
a odkažte je na pracovní list, kde je jejich úkolem seřadit jednotlivé kroky do logické
posloupnosti a vepsat do připravených bublin (Příloha 1). Společně zkontrolujte, zda
byl jejich postup správný. Na závěr vyzvěte žáky, aby zvýraznili ty kroky, které již udělali.
Který krok následuje nyní?

Řešení:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

stanovujeme hypotézu
plánujeme výzkum
shromažďujeme informace – tento krok následuje nyní
provádíme výzkum
zapisujeme data
zpracujeme data
děláme závěr – korigujeme hypotézu
prezentujeme výsledky

4. Shromažďování informací – zadání
Tento úkol zadejte žákům na závěr hodiny a vymezte jim čas, do kdy jej mají přinést
vypracovaný.
Pro ověření své hypotézy budou žáci potřebovat informace o spotřebě vody při
různých činnostech. V pracovním listě (Příloha 1) je výčet těchto činností.
Úkolem žáků je správně doplnit k jednotlivým činnostem, kolik litrů vody se
při nich průměrně spotřebuje. Nedávejte jim však správné odpovědi, jejich úkolem
je vyhledat tyto informace na internetu nebo v literatuře. Hodnoty jsou orientační,
jelikož pro každou činnost platí rozmezí hodnot.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Pozn.: Některá čísla
v tabulce jsou velmi
přesná (ta, co se dají
jasně změřit, např.
duální splachovadlo),
avšak některá jsou
orientační (např. mytí
rukou, čištění zubů,
koupání, sprchování…).
V těchto případech jde
především o to, aby
měli žáci představu,
o jakou spotřebu se
přibližně jedná (zda
je to 1 litr či 10 litrů).
V našem případě je
ale potřeba mít data
porovnatelná, proto
preferujeme pracovat
s jednou konkrétní
hodnotou pro každou
činnost v rámci celé
třídy.
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Řešení:
SPOTŘEBA VODY
(V LITRECH)

ČINNOST
mytí rukou

5

čištění zubů s tekoucím kohoutkem

15

čištění zubů s kelímkem

0,5

pití

1,5

spláchnutí WC – duální splachování (menší tlačítko)

3

spláchnutí WC – duální splachování (větší tlačítko)

6

spláchnutí WC – neúsporné splachovadlo

12

koupel ve vaně

120

krátké sprchování

40

mytí nádobí v myčce

16

mytí nádobí ve dřezu

35

mytí nádobí pod tekoucí vodou

70

tekoucí kohoutek (pokud nezavíráte vodu při čištění zubů,
holení, mytí rukou…)

10 litrů / min

další osobní hygiena (počítejte jako tekoucí kohoutek)

10 litrů / min

Pozn.: Zdůrazněte, že
nejde o soutěž, kdo
bude mít nejmenší
spotřebu vody, ale že
jde o zjištění reálných
čísel, která můžeme
následně naším
chováním změnit.

5. Provedení výzkumu
Na tuto část úkolu mají žáci libovolných 24 hodin až do termínu, který jim stanovíte
(např. do příští hodiny). K provedení výzkumu používají žáci záznamovou tabulku
v pracovním listě (Příloha 1). Jejich úkolem je zaznamenat všechny činnosti, při
kterých vodu spotřebovali, a četnost, kolikrát za den je vykonávali. Jako pomůcku si
mohou uložit připomínku do svého mobilního telefonu, aby jim po určitých intervalech připomenul, že mají tento výzkum provádět v průběhu 24 hodin (tedy i s ranní
hygienou následujícího dne a všech činností až do doby, kdy začali předchozí den
zaznamenávat).

Řešení:
Činnost (konkrétně,
např. krátce
se sprchuji)

Spotřeba
vody (l)

Kolikrát ji
dělám /den

Spotřeba
vody /den (l)

Mytí rukou

2

6

12

Čištění zubů

1,5

2

3

2

1

2

6x3 + 1x6

7

24

Koupání

120

1

120

Mytí nádobí

25

1

25

Pití
Splachování WC

Kolikrát ji
dělám / týden

Spotřeba vody
za týden (l)

Celková spotřeba vody
(za den, za týden)
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2. hodina
AKTIVITA

ČAS

1.

Zpracování dat, závěr

30 min.

2.

Prezentace výsledků

15 min.

POMŮCKY
Pracovní list (Příloha 1)

1. Zpracování dat, závěr
Nyní budou žáci vyhodnocovat výsledky svého výzkumu. Zaprvé musí spočítat celkovou spotřebu vody za 24 hod a zadruhé zjistit, při které činnosti mohou ušetřit nejvíce
vody.

1. fáze: Nechte žáky sdílet data ve skupinách, v kterých pracovali předchozí
hodinu. Dejte jim asi 10 minut na sdílení dat, která nasbírali. Úkol zní: „Porovnejte
výsledky svého výzkumu ve skupině.“ Odkažte je na pracovní list (Příloha 1), kde
mají otázky, které mohou diskutovat, nebudou-li si vědět rady.

Kalkulačku na výpočet
vlastní spotřeby vody
naleznete na:
http://www.pvk.cz/kalkulackaspotreby-vody.html
nebo
na http://www.rozvojovka.cz/
kalkulacka-projetku-cena-vody

2. fáze: Nechte žáky diskutovat o způsobech, kterými je možné vodu šetřit.
Nyní si v tabulce pracovního listu (Příloha 1) každý žák za sebe označí alespoň 2 činnosti, při kterých je reálné, aby vodu ušetřil. Do pracovního listu napíše konkrétní
způsoby, jak toho docílí.
3. fáze: Poté žáky vyzvěte, aby se vrátili ke své hypotéze v úvodu pracovního
listu. Konfrontujte hypotézu se zjištěnými výsledky a formulujte závěr (např. Za
den spotřebuji přibližně 176 l vody. Nejvíce můžu ušetřit, když se nebudu koupat ve
vaně plné vody, ale krátce sprchovat a když budu používat menší tlačítko duálního
splachovadla na WC.).
Činnost
(konkrétně, např.:
krátce se sprchuji)

Spotřeba
vody (l)

Kolikrát ji
Spotřeba
Kolikrát ji Spotřeba vody
dělám / den vody / den (l) dělám / týden za týden (l)

Mytí rukou

1,5

6

12

42

63

Čištění zubů

1,5

2

3

14

21

Pití

1,5

1

2

7

10,5

6x3 + 1x6

7

24

42+7

126+42

Koupání

40

1

40

5

200

Mytí nádobí

25

1

25

2

50

Splachování WC

Celková spotřeba
vody (za den, za
týden)
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2.

graf vypracuje každý žák samostatně, doporučujeme využít sloupcový graf. Obsahuje dvě činnosti, které si každý žák označil v tabulce (při nichž bude šetřit vodou).
Jeden sloupec vždy vyjadřuje nynější spotřebu vody a druhý odhad spotřeby vody
při úsporném opatření. Je třeba též doplnit konkrétní způsob úspory vody.

2. Prezentace výsledků
Na závěr mají žáci za úkol připravit prezentaci celkové spotřeby vody všech členů skupiny a možné úspory vody pro ostatní skupiny. Využijte formu posteru. Kritéria pro
tvorbu posteru najdete níže. Každý žák by měl být s těmito kritérii obeznámen, podle
nich bude následně hodnocena skupina.
Poster by měl obsahovat:
Nadpis
Hypotézy žáků
Grafické znázornění jejich výzkumu (včetně popisu grafů)
Konkrétní opatření, kterými vodu ušetří
Závěry

Odborné informace
a použitá literatura:
3V – vědě a výzkumu
vstříc. Praha : Sdružení
TEREZA, 2010.
www.terezanet.cz

Grafy:
graf znázorňuje týdenní spotřebu vody u jednotlivých žáků ve skupině
(je tedy
společnýTEREZA
pro skupinu).
EKOŠKOLA
© Sdružení
2012
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graf vypracuje každý žák samostatně, doporučujeme využít sloupcový graf. Obsahuje dvě činnosti, které si každý žák označil v tabulce (při nichž bude šetřit vodou).
Jeden sloupec vždy vyjadřuje nynější spotřebu vody a druhý odhad spotřeby vody
při úsporném opatření. Je třeba též doplnit konkrétní způsob úspory vody.

Odborné informace
a použitá literatura:
3V – vědě a výzkumu
vstříc. Praha : Sdružení
spotřeba2010.
vody reálná
TEREZA,
www.terezanet.cz
spotřeba vody při
úsporném opatření
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1. STANOVENÍ HYPOTÉZY
Při čištění zubů či mytí rukou vypustíme tekoucím kohoutkem 10 litrů vody za minutu.
Kolik vody spotřebuješ za 24 hod?

?

Odhadni, kolik vody
spotřebuješ za 1 den.

.................
litrů

HYPOTÉZA
Kolik vody za týden spotřebuji a jak mohu vodu ušetřit?
Nezapomeň, že….
Hypotéza je

2. NAPLÁNOVÁNÍ POKUSU
Naplánuj pokus, jak to zjistíš.
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3. SHROMÁŽDĚNÍ INFORMACÍ
Zjisti, kolik vody se spotřebuje při…
Doplň do tabulky množství vody, které se spotřebuje při jednotlivých činnostech.
ČINNOST

SPOTŘEBA VODY
(V LITRECH)

mytí rukou
čištění zubů s tekoucím kohoutkem
čištění zubů s kelímkem
pití
spláchnutí WC – duální splachování (menší tlačítko)
spláchnutí WC – duální splachování (větší tlačítko)
spláchnutí WC – neúsporné splachovadlo
koupel ve vaně
krátké sprchování
mytí nádobí v myčce
mytí nádobí ve dřezu
mytí nádobí pod tekoucí vodou
tekoucí kohoutek (pokud nezavíráte vodu při čištění
zubů, holení, mytí rukou…)
další osobní hygiena (počítejte jako tekoucí kohoutek)
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4. PROVEDENÍ VÝZKUMU
Do tabulky zapiš činnosti spojené s vodou, které děláš ty sám. V průběhu 24 hodin monitoruj,
kolikrát je děláš. Pokaždé si udělej do tabulky čárku. Doplň čísla do tabulky a spočítej, kolik litrů vody za den spotřebuješ. Činnosti, které jsi v ten den nedělal, ale provádíš je alespoň jednou
týdně, zaznamenej do tabulky, kolikrát je děláš týdně.
Činnost
(konkrétně,
např. krátce se
sprchuji)

Spotřeba
vody (l)

Kolikrát ji
dělám / den

Spotřeba
Kolikrát ji Spotřeba vody
vody / den (l) dělám / týden za týden (l)

Celková spotřeba vody (za
den, za týden)

5. ZPRACOVÁNÍ DAT A INFORMACÍ
Kolik vody jsi spotřeboval za 24 hodin?
Porovnej výsledek s ostatními členy skupiny a hledej důvody, proč se vaše čísla liší.
Při které činnosti jsi spotřeboval nejvíce vody?
Při které nejméně?
Kterou činnost děláš nejčastěji?
Při které činnosti bys mohl/a ušetřit nejvíce vody?
V tabulce označ dvě činnosti, u kterých budeš vodou šetřit a napiš, jak konkrétně to uděláš.
Podívej se na svou hypotézu a řekni, zda byla správná či chybná a proč.
Formuluj závěr:
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Plánujeme výzkum

Provádíme výzkum

Shromažďujeme
informace

Zapisujeme data

Zpracujeme data

Prezentujeme výsledky

Děláme závěr –
korigujeme hypotézy

Plánujeme výzkum

Provádíme výzkum

Shromažďujeme
informace

Zapisujeme data

Zpracujeme data

Prezentujeme výsledky

Děláme závěr –
korigujeme hypotézy
EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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Jak šetřit vodou
CÍLE:

Žák formuluje hypotézu o vlastní spotřebě vody
a navrhuje reálná úsporná opatření.
Žák se seznamuje s technickými možnostmi
pro úsporu vody v domácnostech.
Žák ověřuje a reflektuje svou hypotézu a činí závěry.

Co budou žáci dělat:
Celá hodina probíhá ve třídě. Je vhodné, aby bylo před touto hodinou s žáky diskutováno téma důležitosti úspory vody, není to však podmínkou.
Žáci pracují část hodiny samostatně (pětilístek) a část hodiny ve skupinách. V hodině
jsou využity metody pětilístek, kmeny a kořeny, práce s textem a sdílení informací.
Jednotlivé metody jsou popsány u příslušných aktivit.

2. STUPEŇ

1 VYUČOVACÍ
HODINA

Důkaz o učení:
Žáci zjistí, jaká
technická zařízení
existují vzhledem
k úspoře vody.
Žáci vysvětlí princip
fungování technických
zařízení na úsporu
vody a možnosti, kde se
dají využít.

Součástí metodiky je také pracovní list a přílohy, které by si měl pedagog připravit
před hodinou. Především je třeba:
1) Připravit barevné papíry velikosti max. A5 ve 4 barvách a v počtu žáků
(všech barev přibližně stejně) pro metodu pětilístek. Příp. připravit lepidla.
2) Vytisknout otázky, na které budou žáci v hodině hledat odpovědi.
3) Připravit prázdné papíry a fixy pro metodu kmeny a kořeny.
4) Vytisknout texty (do každé skupiny stejný text – TEXT A, B, C
nebo D, vždy alespoň jeden text do dvojice).
5) Okopírovat pracovní listy v počtu žáků.

AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

E

Úvod

10 min

Barevné pětilístky (Příloha 1),
lepidlo, pracovní list (Příloha 2)

U

Hledáme informace

10 min

Pracovní list (Příloha 2),
inzeráty (Příloha 3)

U

Ověřujeme informace

10 min

Texty (Příloha 4)

R

Prezentujeme a sdílíme informace

15 min

Pracovní list (Příloha 2)
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Úvod
Rozložte na stůl nakopírované pětilístky různých barev. Nechte žáky, ať si vyberou jeden pětilístek dle barvy (Příloha 1). Počty barev zvolte tak, aby vám vytvořily skupiny
po cca 4 žácích. V těchto skupinách budou v následující aktivitě pracovat. Každý žák
samostatně vyplňuje pětilístek, tzn. charakterizuje vodu pěti různými způsoby.
Řekněte žákům, ať se zamyslí nad tím, co voda znamená a jestli a proč je důležitá. Na
první řádek pětilístku píší přídavná jména k pojmu „voda“. Žáci tedy odpovídají na
otázku: „Jaká je?“ Druhý řádek obsahuje slovesa, odpovídají tedy na otázku: „Co voda
dělá?“ Na třetí řádek napíší větu o 4 slovech, která vypovídá o vodě, a na čtvrtý řádek
synonymum, které je ke slovu „voda“napadá. Následuje sdílení ve třídě. Přečtěte několik pětilístků a diskutujte o tom, co je to voda.
Na závěr se žáků zeptejte, jestli si myslí, že je jejich domácnost úsporná, co se týče
spotřeby vody, a jestli znají některé technické možnosti úspory vody.
Pětilístky si žáci mohou nalepit do pracovního listu (Příloha 2).
VODA

Téma

duležitá mokrá

Jaké je? (příd. jméno)

pomáhá tece umývá

Co téma dělá? (sloveso)

Voda je vzácná surovina.

Věta o čtyřech slovech.

tekutina

Synonymum

Hledáme informace
Žáci se rozdělí do skupin dle barev pětilístků z předešlé aktivity. Do každé skupiny
rozdejte sadu inzerátů (Příloha 3) a vyzvěte žáky, ať si inzeráty přečtou a na jejich
základě se pokusí pojmenovat, co mají společného a o co se konkrétně v jednotlivých
inzerátech jedná. Shrňte s žáky, co mají inzeráty společného a o co se v nich jedná.

Ověřujeme informace
Žáci stále spolupracují ve skupinách. Rozdejte do každé skupiny jeden text ze sady
textů (Příloha 4). Nechte žákům cca 10 minut na přečtení textu.
Text A: úsporné splachování
Text B: perlátory
Text C: pákové baterie
Text D: těsnění
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Prezentujeme a sdílíme informace
Vyzvěte skupiny, aby si vzájemně sdělily, o jakých úsporných opatřeních četly.
Ostatní žáci si do pracovního listu zapisují, co prezentující skupina zjistila, tak, aby ve
finále měli odpovědi na všechny 4 sady otázek z pracovního listu.
Nyní nechte žáky, aby se pokusili odpovědět na otázky
v pracovním listu (Příloha 2):
1) Jaké jsou technické možnosti pro úsporu vody na WC?
Na jakém principu fungují tato úsporná opatření?
Kolik vody lze ušetřit na jedno spláchnutí?
2) Jak fungují perlátory? Kde se používají?
Kolik vody lze ušetřit při jejich používání?
3) Jak funguje páková baterie? Kde ji lze použít?
	O kolik lze snížit průtok vody kohoutkem?
4) Jakou souvislost má těsnění s úsporou vody?
Kolik vody za rok odkape, pokud nebudou kohoutky dobře těsnit?
Na závěr žáci vyplní poslední část pracovního listu (Příloha 2)
– odpovědi na otázky:
a) Které jsou 4 hlavní možnosti úspory vody?
b) Kde je možné tato úsporná opatření využít?
Napiš do sloupce B všechny možnosti, které pro dané zařízení platí.
c) Zjistěte, jaké typy baterií a splachovadel máte u vás doma.
Rozhodněte, zda by bylo možné u vás zavést konkrétní úsporná opatření.

Odpovědi pak můžete sdílet v rámci třídy.
Odborné informace:
Doporučené zdroje, kde lze o tématu získat více informací: http://zdrave.bydleni.cz/
clanek/Uspora-vody-v-domacnosti
http://www.bydleni.cz/clanek/Naucte-se-setrit-vodou
Použitá literatura:
http://zdrave.bydleni.cz/clanek/Uspora-vody-v-domacnosti
http://www.bydleni.cz/clanek/Naucte-se-setrit-vodou
Sdružení TEREZA, Ekoprovoz ve školách, 2011
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Správné
odpovědi
ad 1) Skrblíky – duální
splachování – dvě
možnosti spláchnutí
(objem 3 a 6 litrů) nebo
START/STOP systém –
dvojí zmáčknutí tlačítka.
Lze ušetřit až 8 litrů na
1 spláchnutí.
ad 2) Perlátory – kromě
vody vhání do kohoutku
vzduch, který zmenšuje
objem vody, která
kohoutkem proteče.
Lze je namontovat
u všech kohoutků, např.
u umyvadel, sprch, dřezů
apod. Při jejich používání
lze ušetřit 40 % energie.
ad 3) Pákové baterie
zkracují dobu potřebnou
k nastavení požadované
teploty vody, jsou
přibližně o 40 %
úspornější než normální
baterie
ad 4) Těsnost kohoutků
je velmi důležitá,
jedním „málo“ kapajícím
kohoutkem (deset kapek
za minutu) odkape asi
160 l vody za rok.
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JAK ŠETŘIT VODOU / PŘÍLOHA 1 / PĚTILÍSTEK

VODA
Jaká je? (přídavná jména)

Co dělá? (slovesa)

Věta o 4 slovech

Synonymum

VODA
Jaká je? (přídavná jména)

Co dělá? (slovesa)

Věta o 4 slovech

Synonymum
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JAK ŠETŘIT VODOU / PŘÍLOHA 2 / PRACOVNÍ LIST

1. Můj pětilístek

2. Hledáme informace
Co mají inzeráty společného?

O co se v inzerátech jedná?
1.
2.
3.
4.
5.
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3. Zapište odpovědi na následující otázky.

1) Jaké jsou technické možnosti pro úsporu vody na WC? Na jakém principu fungují
tato úsporná opatření? Kolik vody lze
ušetřit na jedno spláchnutí?

2) Jak fungují perlátory? Kde se používají?
Kolik vody lze ušetřit při jejich používání?

3) Jakou souvislost má těsnění s úsporou

4) Jak funguje páková baterie? Kde ji lze

vody? Kolik vody za rok odkape, pokud
nebudou kohoutky dobře těsnit?
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použít? O kolik lze snížit průtok vody kohoutkem?
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4. Shrnutí:
a) Které jsou 4 hlavní možnosti úspory vody?

b) Kde je možné tato úsporná opatření využít? Napiš do sloupce B všechny možnosti,
které pro dané zařízení platí.
A

B

Umyvadlo
WC
Sprcha
Dřez

c) Zjistěte, jaké typy baterií a splachovadel máte u vás doma. Rozhodněte, zda by bylo možné
u vás zavést konkrétní úsporná opatření.
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JAK ŠETŘIT VODOU / PŘÍLOHA 3 / INZERÁTY

Firma Tonda a Tonda – instalace pákových baterií
rychle a levně. Baterie vám ušetří až 40% spotřeby teplé
vody. Tel. 799 666 661

AFENIT s.r.o.

Ušetřete až
18 000 l vody ročně!

Jarda Hruška z Krátké Lhoty
– práce všeho druhu. Opravím kapající
kohoutky, protékající záchody,
zkrátka vše, na co si vzpomenete.

Zn: kvalitní těsnění je základ.

Volejte ihned 951753852.
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Potřebujete
ušetřit
vodu?
Vyměňte své staré
baterie za pákové
a přimontujte do
nich perlátory! Máte
starý záchod? Kupte
si nový s úsporným
splachováním.
Ušetříte až 24 000 l
vody ročně. U nás si
100% vyberete.
www.afenit.cz
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JAK ŠETŘIT VODOU / PŘÍLOHA 4 / TEXTY

TEXT A.

TEXT B.

Podle organizace We Are Water, která funguje pod
křídly společnosti Roca, nemá 900 milionů lidí na
celém světě přístup ke zdravotně nezávadné vodě.
A 30 000 z nich denně umírá kvůli nedostatečné
hygieně a kontaminovaným vodním zdrojům.

Podle organizace We Are Water, která funguje pod
křídly společnosti Roca, nemá 900 milionů lidí na
celém světě přístup ke zdravotně nezávadné vodě.
A 30 000 z nich denně umírá kvůli nedostatečné
hygieně a kontaminovaným vodním zdrojům.

U nás je voda v domácnostech dostupná na pouhé
otočení kohoutku a mnoho lidí si stále neuvědomuje, kolik peněz z rodinného rozpočtu zaplatíme za
zbytečné plýtvání. Přitom existují způsoby, jak toto
plýtvání omezit.

U nás je voda v domácnostech dostupná na pouhé
otočení kohoutku a mnoho lidí si stále neuvědomuje, kolik peněz z rodinného rozpočtu zaplatíme za
zbytečné plýtvání. Přitom existují způsoby, jak toto
plýtvání omezit.

Výrazné úspory vody na toaletě dosáhneme pomocí
úsporného splachování. Dnes se vyrábějí v zásadě
2 základní typy ventilů: START STOP a DUAL FLUSH.
U systému Start stop se spotřeba řídí úsudkem
uživatele: stlačení tlačítka aktivuje splachování
a opětovné stlačení splachování zastaví. Maximálně
však do odpadního systému spláchneme 6 litrů
vody. U Dual flush je tlačítko ventilu dvojité, menší
a větší. Spotřeba vody je standardně 3 l na malé
spláchnutí a 6 l na velké. Tímto systémem můžeme
ušetřit oproti starému, jednoduchému, až 8 litrů na
jednom spláchnutí, což je úspora vody pro čtyřčlennou
rodinu až 24 000 litrů ročně.

Spotřebu vody ovlivňuje také typ použité kartuše
v baterii, vyplatí se pořídit si perlátory. Kartuše zabudované do našich vodovodních baterií jsou vybaveny omezovačem průtoku. V praxi to znamená, že
snižují průtok vody díky své důmyslné konstrukci.
Voda tekoucí z kohoutku se promíchává se vzduchem a tím se omezuje její spotřeba. U obyčejného
perlátoru je průtok až 25 l/min, zatímco úsporný
perlátor ho dokáže snížit na 6, 8, 10 nebo 12 l/min.
Průtok si můžete sami jednoduše nastavit. Cena
jednoho perlátoru se pohybuje od 200 do 300 Kč/ks.

TEXT C.
Podle organizace We Are Water, která funguje pod
křídly společnosti Roca, nemá 900 milionů lidí na
celém světě přístup ke zdravotně nezávadné vodě.
A 30 000 z nich denně umírá kvůli nedostatečné
hygieně a kontaminovaným vodním zdrojům.
U nás je voda v domácnostech dostupná na pouhé
otočení kohoutku a mnoho lidí si stále neuvědomuje, kolik peněz z rodinného rozpočtu zaplatíme za
zbytečné plýtvání. Přitom existují způsoby, jak toto
plýtvání omezit.
Pákové baterie zkracují dobu potřebnou k nastavení požadované teploty vody, jsou přibližně o 40 %
úspornější než normální baterie (při spotřebě energie pro ohřev teplé vody), nehledě na úsporu vody
samotné. Jestliže použijeme termostatické baterie,
budou tyto úspory ještě vyšší. U tohoto typu baterií nastavíme požadovanou teplotu vody a baterie
pak automaticky míchá teplou a studenou vodu
Vporovnání s pákovými ušetří termostatické baterie
až 50 % vody.
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TEXT D.
Podle organizace We Are Water, která funguje pod
křídly společnosti Roca, nemá 900 milionů lidí
na celém světě přístup ke zdravotně nezávadné
vodě. A 30 000 z nich denně umírá kvůli nedostatečné hygieně a kontaminovaným vodním zdrojům.
U nás je voda v domácnostech dostupná na pouhé
otočení kohoutku a mnoho lidí si stále neuvědomuje, kolik peněz z rodinného rozpočtu zaplatíme za
zbytečné plýtvání. Přitom existují způsoby, jak toto
plýtvání omezit.
Těsnost kohoutků je velmi důležitá, jedním „málo“
kapajícím kohoutkem (deset kapek za minutu) odkape asi 160 l vody za měsíc, a jestliže jde o teplou
vodu, je to ztráta i 11 kWh energie. Protékající nádrž
na splachování je velmi neúsporná, takto nám může
protéci až 16 000 litrů ročně. A vlastně si toho vůbec nemusíme všimnout. Pro kontrolu stačí nakapat
pár kapek potravinářského barviva do nádrže a pak
počkat, jestli se barva objeví dole v toaletě.
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Řeka má mnoho podob
Žák nakreslí podle popisu přirozený nebo upravený
vodní tok.

CÍLE:

Žák hodnotí na základě obrazového vjemu, vlastních
zkušeností nebo logických souvislostí vlastnosti
přirozeného nebo upraveného vodního toku.
Žák navrhuje revitalizaci nevhodně člověkem
upraveného vodního toku.
Žák vytvoří model přirozeného nebo upraveného
vodního toku.
Žák na základě pokusu analyzuje, jak se chová
přirozený nebo upravený vodní tok při povodňové vlně.

Co budou žáci dělat:
Téma je naplánováno na dvě vyučovací hodiny, první hodinu ve třídě, druhou v terénu
s mírným svahem. První část hodiny žáci kreslí podle popisu spolužáka vodní tok
a při popisu i kresbě si uvědomují, jak na ně řeka působí. Následně odpovídají žáci na
otázky vztahující se k obrázkům, logicky vyvozují závěry. Aby tyto závěry byly podložené, vybudují žáci ve skupinách modely vodních toků a ověří si jejich vlastnosti a vliv
na okolní krajinu v případě, kdy přijde povodňová vlna.

1. hodina
AKTIVITA

ČAS

2 VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
Žáci si uvědomí, jaký
vliv má na krajinu vodní
tok přirozený a tok
upravený člověkem.
Toto uvědomění získají
shlédnutím fotografií
nebo kreseb přirozeného
a upraveného vodního
toku, dále pak
přemýšlením nad
logickými souvislostmi
při hlubším
a analytickém pohledu
na tyto obrázky
a v neposlední řadě díky
budování modelu
řeky a vyzkoušení
jeho fungování při
povodňové vlně.

POMŮCKY

E

Kreslení

20 min.

Pro každého žáka:
- kartička vodního toku (Příloha 1)
- pastelky nebo voskovky
- papír A4

U

Formulace odpovědí
na otázky k obrázkům

15 min.

Kartičky vodního toku (Příloha 1),
vlastní obrázky

R

Vlastní návrhy
revitalizace toku

10 min.

Obrázky z Přílohy 2
(PC, dataprojektor)
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2. STUPEŇ
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Kreslení
Každému žákovi na začátku hodiny rozdejte jeden z obrázků různých přirozených (A)
a upravených vodních toků (B) (Příloha 1), dbejte na to, abyste rozdali stejný počet
A1–6 i B1–6 kartiček. Následně žáky pobídněte, aby vytvořili AB dvojici tak, aby měli
oba její členové za písmenem na kartičce stejné číslo. Kartičky si navzájem neukazují!
Dvojice žáků si sednou do jedné lavice, každý s prázdným A4 papírem a pastelkami
nebo voskovkami. Žák s kartičkou A je „vypravěč“ a má za úkol popsat spolužákovi
svůj obrázek, žák B – „malíř“ musí obrázek na základě popisu co nejvýstižněji nakreslit. Důležité je, aby byl obrázek zachycen co nejpřesněji graficky a aby také byly barevně zachyceny pocity a dojmy, které má vypravěč z popisovaného obrázku. K popisu
může vypravěč použít jakoukoliv strategii – konkrétní popis, konkrétní tvary, může
rovněž navrhovat barvy (nemusí přesně korespondovat s obrázkem, protože barvy
mají vyjádřit pocit) nebo popisovat příběhy, které se na obrázku mohou udát. Vypravěč může průběžně malíři říkat, co by ještě upravil a doplnil, ale NESMÍ mu nikdy
ukázat předlohu obrázku.
Následně se role vymění. Žák s kartičkou B je „vypravěč“ a žák s kartičkou A je „malíř“
a kreslí druhý obrázek, který má spolužák.

Formulace odpovědí na otázky k obrázkům
Nechte žákům několik minut, aby si porovnali své výtvory s originálními obrázky.
Můžete věnovat chvíli času i problematice komunikace: Ať se snažíme jakkoliv, nikdy
nepředáme vzkaz, popis nebo dokonce pocity tak, aby je druhý pochopil přesně tak,
jak my to myslíme. I proto ta rozdílnost mezi originálem obrázku a žákovskou kresbou. Takto pak vznikají různá nedorozumění a komunikační šumy (jeden řekl a druhý
myslel). Není to však většinou ničí chyba. Vše si interpretujeme na základě vlastních
zkušeností.
Zbytek času se zabývejte rozborem obrázků. Můžete rozebírat obrázky nakreslené
žáky, pokud to není možné, použijte samotné předlohy kreseb. Pokládejte žákům
následující otázky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Která řeka vám připadá víc pozměněná a ovlivněná člověkem?
V korytě které řeky najdeme více živočichů?
V korytě které řeky bude rozmanitější zastoupení různých živočichů?
Na břehu které řeky najdeme více rostlin a živočichů?
Na břehu které řeky bude rozmanitější zastoupení různých živočichů a rostlin?
Která řeka tedy vyniká větší biodiverzitou?
Ve které řece poteče voda rychleji?
Která řeka umožňuje, aby se voda v krajině udržela a neodtekla všechna pryč?
V případě které řeky se při zvýšeném množství vody vylije voda z břehů
a nenapáchá žádné škody?
10. Která řeka na vás působí příjemněji?
11. U které řeky byste raději trávili svůj volný čas?
12. atd.
Je možné vymyslet další různé otázky a podle reakcí a zájmu žáků rozvíjet diskuzi.
Na základě odpovědí žáků na otázky společně uzavřete diskuzi a shrňte, který typ
vodního toku je více blízký přírodě a jaké jsou výhody takovéhoto vodního toku
v krajině.

Dobrým zdrojem
informací pro učitele je
například následující
dokument: http://
hydraulika.fsv.cvut.cz/
Toky/Predmety/VTO/
ke_stazeni/ostatni/
revitalizace-vodnihoprostredi.pdf

Zaveďte nový pojem – revitalizace vodních toků – což je proces nápravy nevhodně provedených úprav (regulace toku) směrem k původnímu, přírodě blízkému stavu
s cílem obnovy přirozené funkce vodních ekosystémů.
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Vlastní návrhy revitalizace toku
Rozdělte žáky na dvě velké skupiny A a B podle toho, jaký měli obrázek v předešlé
aktivitě. Každé skupině dejte jeden obrázek člověkem upraveného vodního toku
(Příloha 2). Na základě informací z předchozí aktivity mají žáci za úkol vymyslet
návrhy na revitalizaci tohoto toku a tyto návrhy prezentovat druhé skupině.

2. hodina
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

E

Rozdělení do skupin

5 min.

Rozdělovací karty (Příloha 3)

U

Plánování
a realizace modelu

30 min.

Svah v terénu, lopata, materiál ke stavbě
obydlí (PET vršky, krabičky…)

R

Prezentace modelu

10 min.

Nádoba s vodou

Rozdělení do skupin
Rozdělte žáky do 2 velkých skupin, a to tak, že každému rozdáte rozdělovací kartu
(Příloha 3). Někteří žáci budou mít obrázek nepřirozeně upraveného vodního toku, jiní
toku, který byl revitalizován a upraven zpět do podoby blízké přírodě. Do jedné části
třídy se postaví žáci s nepřirozeně upraveným vodním tokem na obrázku, do druhé
části třídy žáci s revitalizovaným vodním tokem na obrázku. Zopakujte žákům otázky
7–9 z minulé hodiny. Mohou na ně zkusit na místě odpovědět.

Plánování a realizace modelu
Důležité je však pro potvrzení správnosti odpovědí ověření v praxi. Vymezte žákům nějaké místo blízko školy, které je v mírném svahu a kde je možné trochu kopat do země.
Na něm budou budovat model své řeky. Každá skupina si tedy samostatně nejprve naplánuje, jak bude model jejich řeky vypadat, jaké budou používat materiály a nástroje,
jaké vyhloubí koryto řeky, z čeho vybudují obydlí kolem řeky a město při dolním toku
řeky. Žáci si mezi sebou rozdělí úkoly. Některé materiály a nástroje dáme žákům
k dispozici (rýč, lopata, PET vršky, krabičky…), dále mohou využívat přírodní materiály,
které najdou v okolí. Určete žákům čas, který mají na tvorbu modelu.

Prezentace modelu
Vlastní prezentace modelu se skládá z popisu vzhledu řeky a z pokusu, jak se bude
řeka a její okolí chovat při povodňové vlně, kterou způsobíme vylitím určeného objemu vody na horním toku řeky do koryta. Ukázku nebude možné si natrénovat a připravit si její prezentaci předem, protože by si tak žáci poničili koryto a obydlí. Žáci se
takto učí prezentovat výsledky své práce a vyvozovat závěry okamžitě, bez dlouhých
příprav. Po této názorné ukázce opět zopakujte žákům otázky 7–9 z minulé hodiny
nechte je odpovídat na základě zkušenosti z modelové situace.
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A1

Obr. 1:
http://www.meandryodry.wz.cz

A2

Obr. 2:
http://www.meandryodry.wz.cz

A3

Obr. 3:
http://itras.cz/osypane-brehy/galerie/14951/
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A4

Obr. 4:
http://itras.cz/osypanebrehy/galerie/14951/

A5

Obr. 5:
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/fotogalerie/1855-jarni-pozdrav-z-meandru-odry.html

A6

Obr. 6:
http://www.mesto-bohumin.cz/cz/zpravodajstvi/fotogalerie/1190-meandry-odry.
html
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B1

Obr. 7:
http://www.koaliceproreky.cz/temata/
reky-a-voda-ve-mestech/

B2

Obr. 8:
http://www.koaliceproreky.cz/temata/
reky-a-voda-ve-mestech/

B3

Obr. 9:
http://www.lesycr.cz/ost57/realizovane-akce/Stranky/hrabovsky-potok.aspx
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B4

Obr. 10:
http://reka-morava.sije.cz

B5

Obr. 11:
http://reka-morava.sije.cz

B6

Obr. 12:
http://reka-morava.sije.cz
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Obr.13 – 18:
http://www.koaliceproreky.cz/temata/revitalizace-vodnich-toku/

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Voda

69
65

ŘEKA MÁ MNOHO PODOB / PŘÍLOHA 3 / ROZDĚLOVACÍ KARTY

Obr. 13 – 18:
http://www.koaliceproreky.cz/temata/revitalizace-vodnich-toku/
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Balená nebo kohoutková?
CÍLE:

Žák pomocí smyslů porovná vlastnosti vody z různých zdrojů
(kohoutková, filtrovaná z kohoutku, balená).
Žák v textu vyhledá výhody a nevýhody balené/kohoutkové vody.
Žák vyhodnotí a formuluje svůj postoj, zda je ekonomicky
a ekologicky výhodnější voda balená nebo kohoutková.
Žák vymyslí konkrétní opatření (pro rodinu, školu, město),
která by podpořila využívání takové pitné vody, která je
šetrnější k přírodě.
Žák navrhne reklamu, která propaguje vodu z kohoutku.

Co budou žáci dělat:
Téma je naplánováno na dvě vyučovací hodiny, nejlépe dvouhodinovku, ve třídě s dataprojektorem. Na začátku hodiny žáci vplují do problematiky tak, že ochutnají pitnou
vodu z různých zdrojů a poznají, že není voda jako voda. Poté aktivně sledují emotivní
video zaměřené proti balené vodě a následně podmanivé reklamy vyzdvihující balenou vodu. Průběžně si třídí přijaté informace.

2. STUPEŇ

2 VYUČOVACÍ
HODINY

Důkaz o učení:
Žáci si na základě
získaných informací
o výhodách a nevýhodách
vody balené versus
vody kohoutkové utvoří
vlastní postoj. Ujasní si,
spotřeba kterého typu
pitné vody je podle nich
šetrnější k přírodě. Na
základě toho navrhnou
opatření, jež by snížila
spotřebu takové pitné
vody, která je pro
přírodu méně šetrná.

Ve druhé hodině v textech vyhledají výhody a nevýhody balené a kohoutkové vody,
prezentují je ostatním a na základě těchto informací si ujasní své postoje k problému.
Své postoje k problému žáci hájí vymyšlením opatření, která by snížila spotřebu pitné
vody, která je pro přírodu méně šetrná.

Aktivita

Čas

Pomůcky

E

Ochutnávka

10 min.

3–6 sklenic se vzorky vody z různých zdrojů
(podle uvážení do skupin, jednotlivcům),
Zápisové kartičky vlastností vzorků (Příloha 1)

U

Práce s video spoty

25 min.

PC, dataprojektor
Pracovní listy (Příloha 2)

R

Vyhodnocení
ochutnávky

5 min.

U

Práce s texty

20 min.

Texty do skupin (Příloha 3)

R

Návrhy opatření,
návrhy reklamy

20 min.

Velké archy papíru
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Ochutnávka
Na začátku žákům nesdělujeme téma hodiny, ale zeptáme se jich, co tak běžně pijí,
když mají žízeň. Následně je pozveme do třídního baru (je možné zdramatizovat –
ubrousek přes ruku, číšnický oděv, luxusní vystupování), kde nás dnes čeká degustace různých typů vody z různých zdrojů. Je vhodné předem si připravit na každý stůl
jeden typ vody v nějaké větší nádobě, rozdat žákům skleničky a nechat je samostatně
degustovat u každého stolu označeného číslem vzorku vody. Na zřetelném místě vystavíme nebo vypíšeme všechny zdroje ochutnávané vody (v promíchaném pořadí, než
v jakém podáváme vzorky k ochutnání).

Můžeme žáky rozdělit
do skupin a nabídnout
pro každou skupinu
jednu sérii vzorků vod.

Před vlastní ochutnávkou rozdáme žákům kartičky (Příloha 1), na které po ochutnání
každého vzorku budou individuálně zaznamenávat vzhled, vůni, chuť + tip, z jakého
zdroje voda pochází. Zda jde o vodu balenou, kohoutkovou, nebo filtrovanou kohoutkovou (můžeme je nechat rozlišit i konkrétního výrobce, vodu z vodovodu či ze studny).
Pozn.: Bylo by vhodné, kdybychom měli balenou vodu více značek a kohoutkovou vodu
z různých zdrojů (veřejný vodovod x vlastní studna; ve městě pak vodu z různých částí
města).
Kartičky si nechají žáci u sebe, řekneme jim, že na konci hodiny jim prozradíme, který
vzorek patřil které vodě.

Práce s video spoty
Přemístíme se k dataprojektoru a rozdáme žákům pracovní listy (Příloha 2), se kterými budou pracovat při sledování videospotů. Vysvětlíme žákům práci s videem
a pracovními listy metodou I.N.S.E.R.T. Pracovní list obsahuje tabulku se 4 sloupci, do
nich budou žáci v průběhu videa heslovitě zapisovat čtyři druhy informací, které se
z videí dozvědí, a to podle čtyř symbolů v tabulce:
√ - informaci už znám, věděl jsem
+ - nová informace, nevěděl jsem
! - nesouhlasím, něco se mi na této informaci nezdá
? – informace je mi nejasná / chci se dozvědět víc
Každý symbol by měl být použit alespoň jednou. Video vždy zhruba po 2 minutách
zastavíme, aby si žáci přehraný úsek srovnali v hlavě a mohli zapisovat poznatky (nejlépe v minutách 2:05, 4:00, 5:25, kdy vždy končí jednotná pasáž). Video se nachází na
tomto odkazu: http://www.youtube.com/watch?v=HCkmY3YOxCw
Žáci si v pracovním listu oddělí čarou informace z prvního videa. Podobným způsobem
pracujeme s kontrastními reklamními spoty – ovšem zde není nutné, aby byly vyplněny všechny kolonky (spíš jen zaznamenat dojmy z pouštěných spotů).
http://www.youtube.com/watch?v=XQcVllWpwGs (Evian – kojenci)
http://www.youtube.com/watch?v=rbda7Spf7Qg (Dobrá voda 1992)
http://www.youtube.com/watch?v=_zge63aUM78 (Dobrá voda – na louce, renegeruje)
http://www.youtube.com/watch?v=apn1hDQBvZE (Balkan – od studny)
http://www.youtube.com/watch?v=Z1HYZthb9sM (Rajec – jezevci)
Vybrané žáky pak vyzveme, aby přečetli ostatním své poznámky.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Voda

72

BALENÁ NEBO KOHOUTKOVÁ? / METODIKA PRO UČITELE

Vyhodnocení ochutnávky
Na konci první hodiny se žáci zastaví u třídního baru a podívají se na výsledky, z jakého zdroje
byl který vzorek z ochutnávky, a porovnají se svými tipy ze zápisových kartiček z počátku hodiny.
(Zatímco žáci sledovali video, učitel přiřadil k jednotlivým vzorkům vody u třídního baru příslušné
označení.) Následně je možná společná diskuze moderovaná učitelem či přirozená vnitřní diskuze,
kdy žáci volně diskutují mezi sebou o svých tipech.

Práce s texty
Rozdělíme žáky do 4–6členných skupin. Do každé skupiny rozdáme texty (Příloha 3) – do dvojice
jeden – o různých názorech na balenou a kohoutkovou vodu. Každá skupina dostane jiný text, texty
jsou z různých zdrojů, od různých zájmových skupin. Každý si nejprve text sám přečte, poté ve skupině žáci nejprve proberou, zda všemu rozuměli, nejasná místa se pokusí navzájem vysvětlit, případně
se poradí s učitelem. Následně ve dvojici v textu zřetelně označí výhody a nevýhody balené vody
a výhody a nevýhody kohoutkové vody.
Odliší barevně a graficky. Např. balená voda hnědě, kohoutková modře, výhody zakroužkovat, nevýhody podtrhnout či škrtnout. Ve skupině si pak všichni získané informace ujednotí a připraví si
prezentaci svého zjištění pro ostatní skupiny.

Návrhy opatření, návrhy reklamy
Na základě prezentovaných výhod a nevýhod balené a kohoutkové vody si každý žák ujasní svůj názor ohledně této problematiky. Mezi skupiny rozdělíme dva úkoly. Některé skupiny se budou věnovat
vymýšlení opatření snižující spotřebu pitné vody ze zdroje nešetrného k přírodě (Úkol 1), jiné skupiny
budou vymýšlet reklamu na kohoutkovou vodu (Úkol 2). Každému úkolu se může například věnovat polovina třídy.
Úkol 1: Ve skupině se všichni žáci domluví, který postoj převažuje. Společně pak na arch papíru navrhnou opatření, která sníží spotřebu toho typu pitné vody, jež je podle nich pro přírodu méně šetrný.
Například pro rodinu – filtr na vodu z kohoutku, pro školu – pítka na chodbách atd. Forma zpracování
je volná – obrázek, komiks, myšlenková mapa, systematické návrhy v odrážkách apod. Je NUTNÉ
žáky dobře motivovat. Říci jim, že díky svým návrhům opravdu mohou hodně změnit, ovlivnit chování
v rodině, ve škole nebo i v celém městě.
Návrhy:
1) Žáci si mohou vybrat, zda chtějí vymýšlet opatření pro rodinu, školu, město, stát atd. Stejnými
příjemci opatření se může zabývat i více skupin – podle toho, kteří příjemci jsou jim blízcí nebo na
které si troufají. Je zajímavé pak porovnávat opatření u stejných příjemců vypracovaná různými
skupinami.
2) Mezi skupiny rozdělíme jednotlivé příjemce opatření rovnoměrně (náhodným losem nebo odhadneme schopnosti skupiny), abychom měli ve výsledku návrhy pro co nejvíce různých příjemců opatření.
Úkol 2: Všichni většinou známe reklamy na balenou vodu. Jelikož žáci viděli na začátku první hodiny
různé reklamy na vodu balenou, vyzveme je, ať pro změnu navrhnou reklamu na vodu kohoutkovou.
Návrh žáci zpracují na arch papíru – písemně, graficky, obrázkem. Tento návrh bude podkladem dobrovolného domácího úkolu, kterým bude natočení krátkého videospotu (hraného či animovaného).
Po vypracování plakáty rozvěsíme po třídě a žáci si třídu objedou a postupně si je prohlédnou. Autorům umožníme, aby odpověděli na případné dotazy a podali doplňující informace k jednotlivým
plakátům.
Následuje diskuze k plakátům a vyhodnocení výukového bloku žáky i učitelem.
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Ochutnej jednotlivé vzorky pitné vody z různých zdrojů a zhodnoť, jaký mají vzhled,
vůni a chuť. Zkus si tipnout, zda se jedná o vodu balenou (tipni si také, o kterou
z nabízených značek jde), filtrovanou nebo kohoutkovou.
VZOREK

VZHLED

VŮNĚ

CHUŤ

TIP

voda balená, kohoutková,
filtrovaná kohoutková

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6

Ochutnej jednotlivé vzorky pitné vody z různých zdrojů a zhodnoť, jaký mají vzhled,
vůni a chuť. Zkus si tipnout, zda se jedná o vodu balenou (tipni si také, o kterou
z nabízených značek jde), filtrovanou nebo kohoutkovou.
VZOREK

VZHLED

VŮNĚ

CHUŤ

TIP

voda balená, kohoutková,
filtrovaná kohoutková

č. 1
č. 2
č. 3
č. 4
č. 5
č. 6
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Zaznamenej do tabulky typ informací, které ses z videa dozvěděl/a.

√

informaci už
znám, věděl jsem

+

nová informace,
nevěděl jsem

!

nesouhlasím,
něco se mi na této
informaci nezdá

?

informace je mi
nejasná / chci se
dozvědět víc

Zaznamenej do tabulky typ informací, které ses z videa dozvěděl/a.

√

informaci už
znám, věděl jsem

+
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TEXT 1

Reklamní voda s vlastním logem
http://www.basecampagency.cz/tiskova-produkce/reklamni-voda-s-vlastnim-logem/

Propagujte Vaši společnost
originální cestou
Nevíte si rady, jak udělat zajímavou reklamní kampaň na
významné události nebo akci? Nechte si od nás vyrobit
reklamní láhve kvalitní pramenité vody vlastní značky.
S touto novinkou přicházíme v oblasti reklamy a propagace
v tomto roce, buďte proto mezi prvními, kdo zaujme netradičním způsobem.
Pro reklamní účely máme pro Vás vysoce kvalitní pramenitou vodu, čerpanou z podzemního jezera v ČR s nízkým obsahem sodíku a optimální celkovou mineralizací. Složením
a chutí připomíná vodu EVIAN.
Reklamní voda se stane Vaší úžasnou vizitkou na významné firemní akci, veletrhu nebo firemním školení. Pomocí
reklamní vody je možné propagovat například nejrůznější
eventy, oslavy, koncertní akce, sportovní události a mnohé
další. V případě reklamní vody se nemusíte se obávat velkých investic. Nabízíme velmi příznivé ceny a množstevní
slevy. Vodu s vlastní etiketou můžete mít od 11,- Kč/ks.

Proč zrovna reklamní vodu?
S vlastní balenou vodou zaujmete každého. Trh je plný
okoukaných reklamních předmětů jako jsou propisky, klíčenky, míčky, letáčky a další. Vodu s Vaší etiketou uvítá pro
osvěžení úplně každý a dobře navržená etiketa nenechá nikoho bez povšimnutí.
Plastové a skleněné láhve mají vlastní neotřelý design,
díky kterému jsou odlišné od balených vod od výrobců klasických lahví z prodejen a obchodů. Uzávěry lahví nabízíme
v pěti barevných provedeních.
Etikety jsou vyráběny z pevné samolepicí fólie a je téměř
nemožné je z láhve strhnout. Povrch fólie je vysoce lesklý
a odolný oděru.
Celá etiketa je Vaše reklamní plocha. Etiketu můžete využít jak pro propagaci pouze Vaší firmy, společnosti, tak
i Vašich sponzorů a partnerů. Máte tak možnost reklamy za
pár korun.
Reklamní voda je deklarována jako voda kojenecká a je
neustále pod dohledem akreditované laboratoře. Vodu tak
můžete nejen nabízet jako dárkový předmět, ale můžete jí
i prodávat. To Vám pokryje celé náklady do této formy propagace a reklamy.
Reklamní voda bude pro Vás úžasnou vizitkou v průběhu
účasti na veletrhu nebo jakékoliv akci a přinese osvěžení
Vašim klientům a návštěvníkům.
Rádi děláme reklamní servis tak, že se o nic nemusíte starat.
Proto Vám zajistíme nejlevnější dopravu a rádi pomůžeme
s grafickým návrhem etikety.
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TEXT 2

Crystalis – nejkratší cesta k prameni
http://www.crystalis.cz/voda#voda-z-vodovodu

Společnost Crystalis s.r.o. nabízí svým zákazníkům pramenitou vodu té nejvyšší kvality, která je dostupná v obalech 18,9
l. Pramenitá voda Crystalis je čerpána z vysoce kvalitního
chráněného podzemního zdroje v srdci Českomoravské vysočiny u obce Pacov. Obsahem cenných prvků a vyváženou
mineralizací je ideální pro pravidelné zajištění pitného režimu a je celkově prospěšná pro lidský organismus. Zároveň
je vhodná i pro přípravu kojenecké stravy.
Stáčení pramenité vody se provádí pomocí nejmodernější technologie na plně automatizované stáčecí lince od
firmy Universal Aqua technologies Inc. z Californie, USA
Mechanismus výroby je plně automatizován včetně
přípravy roztoků pro mycí a sanitační procesy, čímž je
eliminována chyba lidského faktoru při mytí a sanitaci
prázdných barelů
Barely jsou vyrobeny z těch nejkvalitnějších materiálů,
které schválil hlavní hygienik
Zároveň je naším cílem být ohleduplní k životnímu
prostředí, a proto využíváme barely, které jsou plně recyklovatelné.
Hygienický uzávěr NON SPILL CLOSURE, s českým
atestem na zdravotní nezávadnost a uchování zdravotní
nezávadnosti obsahu:
zamezí všem nečistotám, včetně mikroorganismů,
dostat se do lahve – záruka originální náplně
znemožňuje použít vodu bez využití hygienických
stáčecích systémů
Pramenitá voda Crystalis musí splňovat dle vyhlášky
č. 275/2004 velmi přísné kvalitativní požadavky a současně
musí být pravidelně kontrolováno její složení prostřednictvím rozborů. Tyto rozbory provádíme z každé směny (šarže), abychom byly schopni odhalit i ty nejmenší odchylky
od požadavků na pramenitou vodu. Kontrolním orgánem je
v tomto případě Státní zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě.
Zároveň máme dle vyhlášky č. 275/2004 povinnost provádět
pravidelný velký rozbor pramenité vody Crystalis v intervalu ne delším než 3 měsíce na přítomnost a množství jednotlivých prvků, který určí míru mineralizace stáčené pramenité
vody.
Vážení zákazníci určitě jste i Vy zaznamenali kampaně vodárenských společností, které se snaží přesvědčit své zákazníky k pití vody z vodovodu. Vzhledem k tomu, že si tyto
společnosti v ohledu ke svým obrovským ziskům (přispěli
jsme všichni) tuto kampaň v médiích a tisku mohou dovolit,
nezbývá nám než seznámit Vás touto formou se skutečnými
rozdíly mezi vodou z vodovodu a pramenitou vodou Crystalis.
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Nejprve je třeba rozdělit vody, které definuje vyhláška
275/2004 Sb. (balené vody):pramenitá, kojenecká a přírodní minerální, tyto musí být čerpány výhradně z chráněného vysoce kvalitního podzemního zdroje, původní
čistoty bez chemických úprav.
Další vyhláška 252/2004 Sb. upravuje balenou vodu
pitnou, tato voda musí splňovat hygienické požadavky
bez ohledu na původ zdroje (může jím být i povrchová
voda), tato může být technologicky i chemicky upravována.
Voda z vodovodu dle zákona č. 258/2000 Sb, který ji
definuje jako veškerou vodu v původním stavu nebo po
úpravě, která je určena k pití, vaření, přípravě jídel
a nápojů, voda používána v potravinářství, voda, která je
určena pro péči o tělo, k čištění předmětů, a k dalším
účelům lidské spotřeby bez ohledu na její původ, skupenství a způsob dávkování.
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Takto obecně je definována a zpravidla je tato voda v 99%
určena k jiným účelům než k zajištění pitného režimu. Vzhledem k množství spotřebované vody z vodovodního řadu
na území České republiky není možné využívat chráněné
podzemní zdroje k jejím zajištění (nedostatečná kapacita),
proto jsou v ČR k vodárenskému využití používány především vody povrchové. Takové vody je třeba technologicky
a chemicky upravit, aby byly poživatelné. Uvědomme si, že
povrchových vodách se nalézají chemické prvky, které používáme každý den a nedovedeme si je představit ve spojení
s potravinami a vodou. Jsou to například; pesticidy, saponáty,
průmyslové chemikálie, dusičnany a dusitany, těžké kovy,
hormony, antibiotika, aj.. Zejména poslední dva jmenované
není možné technologicky ani chemicky oddělit v stávajících
úpravnách vody a mají přímý dopad na zdraví člověka. Dlouhodobým přísunem (byť v malé míře, ale dlouhodobě) si tělo
vypracovává odolnost a následné léky (antibiotika, antikon-
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cepce), které člověk užívá k léčení nemocí nebo nechtěnému
početí musí být čím dál tím silnější.

kazníkům doporučujeme stejně jako Český zdravotní ústav
provádět mechanickou sanitaci 4 x ročně.

Při samotné úpravě povrchové vody je třeba vodu stabilizovat a to přidáním dalších látek a prvků, které lidský organismus neumí zpracovat, jako např.: chlór, síran hlinitý,
vápenný hydrát, hydroxid sodný, manganistan draselný aj..

Nyní již máte další informace, a je jen pouze na Vás jak se
rozhodnete.

Samostatnou kapitolou je garance vodárenských společností
za kvalitu vody, která vždy končí na výstupu z úpravny vody
do distribuční sítě. Voda, kterou pijete je ovlivněna během
distribuce celou řadou faktů; materiál, ze kterého je vodovodní řad (v mnoha případech se jedná o olověné potrubí),
kvalita potrubí (praskliny, havárie a následné průsaky)
a v neposlední řadě i samotné stáří. Dle stanoviska dozorového
orgánu, kterým je ministerstvo zemědělství, kvalita vodovodního řadu v ČR není dobrá. Jen v roce 2007 z důvodu
zastaralosti vodovodního řadu došlo k únikům (průsaky
a netěsnosti) ve výši 18,6 % celkového objemu dodané pitné
vody, tj. 126 milionů kubíků vody. Nejen, že tyto ztráty zaplatí každý z nás, ale navíc je tímto způsobem i znečištěna
i voda (zabarvení, pevné částice), kterou z vodovodu pijeme.
Přičemž rychlost renovace vodovodního řadu se pohybuje
v promilích celkového rozsahu rozvodů ročně. Je to zapříčiněno i skutečností, že soukromé společnosti zajišťující tento
druh služeb v ČR nadřazují své zisky nad investicemi do modernizace a současně nemohou vzhledem ke svému financování čerpat dotace z EU. Tím pádem je jasné, že náprava
v tomto smyslu bude trvat ještě řadu let.

Naším cílem není nabídnout Vám vodu ke koupání, zalévání,
mytí auta a nádobí, ale vodu určenou výhradně k pití a vaření bez jakýchkoliv zdravotních rizik.
Kdo vybírá balenou vodu jen podle ceny a myslí si „voda
jako voda“, velmi se mýlí. Mezi kojeneckou, pramenitou, minerální i pitnou vodou jsou kvalitativní rozdíly. Do těchto
čtyř kategorií balené vody rozdělila i vyhláška. Za pozornost
stojí první tři druhy, protože pocházejí z čistých podzemních
zdrojů, zatímco balená pitná voda může být i z vodovodu.
Zato na etiketách kojeneckých, pramenitých a přírodních
minerálních vod nesmí chybět název zdroje, ze kterého je
voda čerpána, a lokalita, kde se zdroj nachází. Musí tam být
i údaj o charakteristickém složení a pokyn pro prodejce i spotřebitele, že lahev má být uchovávána v chladu, chráněna
před přímým slunečním světlem atp.
Dopřejte si kvalitní pramenitou vodu pro Vaše zdraví
a pečlivě si vybírejte, jakou vodu budete pít!

Technologie úpravy je povolena pouze filtrací (odstranění
pevných částic), následně je pramenitá voda stáčena na jedné z nejmodernějších linek v ČR. Vzhledem k velice přísným
hygienickým požadavkům a pravidelnému testování (louhováním) není možné, aby byla chuť vody v barelu jakkoliv
obalem ovlivněna. S ohledem na životní prostředí a kvalitu
materiálu, který umožňuje na rozdíl od materiálu PET několikeré použití, jsou naše obaly zálohovány a vracejí se zpět.
Velký vliv na kvalitu pramenité vody, kterou pijete má i přístroj (watercooler), prostřednictvím, kterého si vodu stáčíte.
Přístroje uvedené na trh naší společností mají vnitřní nerezové provedení pro maximální hygienu a všem našim zá-
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TEXT 3

Balená voda versus voda z vodovodu I.
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=270

O tom, že pitný režim je velmi důležitý pro funkci celého
organismu asi nic říkat nemusím. Otázkou ale je: ‚Co pít?‘.

Pitná voda z vodovodu
Na mnoha místech v České republice teče z vodovodu kvalitnější voda, než jaké jsou některé balené. Z protokolů
o rozborech vody ze zdrojů vyplývá, že v České republice je
kvalita vody na poměrně vysoké úrovni. Výjimkou nejsou
místa, kde teče ve vodovodu voda s parametry kojenecké.
Ne do každé domácnosti v okolí se však dostane voda v takto
kvalitní podobě. Největší podíl na tom mají především zastaralé rozvody vody ve starých městských zástavbách. Jedná
se především o změnu chuti vody díky látkám, které se z potrubí uvolňují. (Nemusíte se však bát, že by kvůli tomu byla
voda zdravotně závadná.) Další vinu na tom, že se někdy přímo ke spotřebiteli dostává voda nepříliš chuťově i vzhledově
dobrá, mají vlastní provozovatelé vodovodů a kanalizací. Ti
ve snaze zajistit vodu vyhovující normám často upravují příliš velkým množstvím různých chemikálií, které vodu spíše
znehodnotí.
Stále horší je to také se soukromými studnami. V Čechách je
voda z většiny soukromých malých studní, především díky
vysokému obsahu dusičnanů pocházejících z umělých i přírodních hnojiv, k pití nevhodná.

Jak zlepšit chuť vody?
Proč kupujete balenou vodu? ‚Ta z vodovodu mi nechutná.‘
Tato odpověď je velmi častá především v již zmíněné staré
městské zástavbě a velkých městech.
Problém špatné chuti vody se dá vyřešit filtry, které odstraní
látky způsobující špatnou chuť i jakost vody. Při jejich výběru musíme dát ale pozor, abychom vybrali filtr, který nám
odstraní pouze nežádoucí látky a ne že nám udělá z vody málem destilku. Destilovaná voda je jako voda určená pro pití
naprosto nevhodná. Neobsahuje totiž důležité látky, které do
těla právě prostřednictvím vody dostáváme.

Lenka Kadlíková
(25. ledna 2005)

Špatnou chuť může mimo jiné způsobovat i chlór, kterým se
voda desinfikuje na úpravně. Mezi lidmi koluje špatné mínění, že chlór poukazuje na špatnou kvalitu vody. Není tomu
tak, alespoň z mikrobiologického hlediska. Díky chlóru se
voda zbaví nežádoucích mikroorganismů, nesmí se to však
s tím chlórem přehánět (jak předvádějí některé úpravny).
Této velmi těkavé látky se však před konzumací vody velmi
lehce zbavíme, necháme-li vodu odstát třeba v lednici, nebo
jen tak na stole. Tento problém se vyskytuje zejména v blízkosti hydrantů, kde právě pracovníci místních vodovodů
a kanalizací upravují vodu přidáním chlóru. V domech, do kterých se voda z hydrantu dostane nejdříve, musí být logicky
vyšší koncentrace této látky než ve vzdálenějších domech,
kde chlór už cestou vyprchal. Aby voda splňovala předepsané hodnoty mikrobiologických rozborů pro pitnou vodu ve
všech částech města, je třeba díky velké těkavosti chlóru
provádět dezinfekci na několika místech ve městě.

Je na pití lepší tvrdá
nebo měkká voda?
Tvrdost vody je způsobena sloučeninami vápníku a hořčíku. Jak známo, tyto dva prvky patří mezi významné pro náš
organismus, proto je jejich výskyt ve vodě kterou pijeme žádoucí. Lze tedy říci, že na pití je rozhodně lepší tvrdá voda.
To však určitě neplatí pro elektrospotřebiče. Není ale třeba
hned používat speciální změkčovače, do pračky stačí přidat
do prášku lžíci kuchyňské soli, rychlovarnou konvici čas od
času naplnit roztokem octa s vodou a převařit a do napařovací žehličky použít vodu destilovanou.

Je teplá voda z kohoutku
také pitná?
Až do této chvíle jsme se bavili o vodě pitné, čili o studené
vodě. Z kohoutku nám ale teče i teplá voda. Ta však už nemá
charakter pitné vody. Proto bychom tuto vodu měli používat
jen jako užitkovou, nikoli na přípravu jídla a teplých nápojů.

Já vím, filtr je poměrně drahá záležitost (mezi ty nejdražší patří již zmíněné filtry fungující na bázi reverzní osmózy), ale
zkuste si spočítat kolik penízků utratíte za balenou vodu. Za
nejlevnější utratíte tak 4 Kč za litr a to je ještě musíte koupit
ve velkých několika litrových baleních. Průměrná čtyřčlenná rodina vypije za den zhruba 5 litrů. To dělá 20 Kč za den.
Měsíčně to už je 600 Kč a za rok 7200 Kč jen za vodu na pití.
Naopak voda z vodovodu by vás stála zhruba 100 krát méně.
(Podle ceny balené vody, kterou kupujete a ceny vody tekoucí
z vašich kohoutků.)
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TEXT 4

Balená voda versus voda z vodovodu II.
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=270&stranka=2

O tom, že pitný režim je velmi důležitý pro funkci celého
organismu asi nic říkat nemusím. Otázkou ale je: ‚Co pít?‘.

Balená voda
Jaký druh balené vody vybrat?
Jsou místa, která na veřejný vodovod připojena nejsou a jejich
zdroj, například studna, neposkytuje ať už trvale či přechodně kvalitní pitnou vodu. V tomto případě není jiná možnost,
než zajít do obchodu a nakoupit vodu balenou. Jak se ale
v tom nepřeberném množství druhů a značek vyznat? V České republice se používají pojmy pitná, stolní, nyní pramenitá,
kojenecká, sodová a minerální voda. První tři jsou určeny
k celodennímu pití. Liší se však jakostí a požadavky na ní.
Pitná voda
U pitné vody má zákon stejné požadavky jako u vody ve vodovodní síti. Na její výrobu nemusí být použita podzemní
voda, může se chemicky i fyzikálně upravovat.
Stolní neboli pramenitá
Stolní, neboli pramenitá voda je podzemní voda, která může
být fyzikálně upravena. Na našem trhu se objevují i stolní
vody vhodné pro přípravu kojenecké stravy. Tyto vody, stejně jako kojenecké, splňují limity pro obsah pro kojence obzvlášť nebezpečných dusičnanů.
Kojenecká voda
Kojenecká voda je čistě přírodní podzemní voda bez chemických a fyzikálních úprav. Je povoleno pouze UV ozáření
a mírná stabilizace oxidem uhličitým. Na obale však musí
být tato skutečnost uvedena, stejně jako nutnost odstranění
oxidu uhličitého varem (pokud je voda použita na přípravu
kojenecké stravy). Kojeneckou vodu samozřejmě mohou pít
i starší děti a dospělí, je to to nejlepší, co nám příroda nabízí.
Obecně bych volila vodu stolní či kojeneckou. Jsou to vody,
které mají nejpřísnější kritéria, co se týče jakosti.
Sodová voda
Sodová voda, je většinou pitná voda sycená oxidem uhličitým.
Pokud máte doma dobrou vodu z vodovodní sítě, není problém
si sodovku připravit i doma pomocí sifonu a případně si ji osladit
přírodními látkami z domácích sirupů. Uděláme si tak vynikající
limonádu bez chemických barviv a spousty zbytečných chemických sladidel, používaných v balených limonádách v obchodech.
Ale zpět k čisté sodovce. Každopádně je to lepší volba než přeslazené limonády. Díky většímu množství oxidu uhličitého však
není příliš vhodná pro častou konzumaci (každý den celá litrová
lahev), stejně jako minerální vody (cca 0,5 litru za den).
Minerální voda
Zde je však ještě k menší konzumaci jiný důvod. Velké množství
minerálů, které se začnou usazovat v krevním řečišti, mohou
způsobit vážné zdravotní problémy. Na českém trhu je mnoho
minerálních vod s různým obsahem minerálů. Minerály patří
ve většině případů mezi stopové prvky. To znamená, že naše
tělo jich potřebuje jen malé množství. Každá minerální voda
EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012

Lenka Kadlíková
(25. ledna 2005)

obsahuje jiné množství určitých minerálů. Obsah minerálů
není v žádné z nich vyvážen tak, abychom mohli pít pouze tuto
minerálku, jak v reklamách tvrdí někteří výrobci. Zvlášť nebezpečný je vysoký obsah sodíku v tuzemských minerálkách. Velké množství tohoto prvku způsobuje vysoký krevní tlak, který
může být původcem velmi vážných zdravotních problémů.
Každý lékař Vám řekne, že minerálky jsou zdravé, ale pouze
v omezeném množství a je velmi důležité je střídat. Doporučovaný je zejména vyšší obsah hořčíku. Na zažívání a při
onemocnění ledvin jsou dobré takzvané kyselky, minerálky
s vyšším obsahem přírodních uhličitanů. Pokud máte nějaké
zdravotní problémy, je dobré se lékaře zeptat, jakých látek
byste se měli vyvarovat a podle toho si minerálky vybrat.
V některých případech se minerálky vůbec nedoporučují (například při vysokém krevním tlaku).
Pokud od svého zaměstnavatele dostáváte k pití minerálky,
dbejte na to, aby to nebyla stále ta samá. Pokud tomu tak je,
upozorněte na to.
Na co si dát v obchodě pozor?
Asi nejdůležitější věcí, na kterou bychom si měli dávat pozor je
místo kde je voda skladována. S tím mívají problémy zejména
stánky a některé malé obchody, které nemají tak velký prodej
vod. Není zde výjimkou nalezení láhví s vodou pod oknem
a na okenním parapetu. Zejména v létě se může stát, že v těchto
místech bude teplota dosahovat i 40 stupňů. V důsledku takto
vysoké teploty se ve vodě začnou množit mikroorganismy
a mohou se vylouhovat i některé látky z obalu. Není však výjimkou špatné skladování vody i ve větších obchodech.
S tím souvisí i datum výroby či minimální trvanlivosti. Čím
je voda starší, tím v ní může více škodlivých látek.
Neméně důležité je sledování etikety, zejména v případech,
kdy z vody chcete připravovat stravu kojenci, či těhotné
ženě (pro ní by měla platit stejná kritéria jako pro kojence).
Jak jsem psala výše, u vod určených pro toto použití se musí
přísně dodržovat limity zejména dusičnanů a neměl by být
přítomen ve větším množství oxid uhličitý.
Vždy dbejte na to, abyste otevřenou lahev vypili co možná
nejdříve (do 24 hodin). Otevřením se poruší ochranná atmosféra a může dojít k zhoršení jakosti vody.
Dopad na přírodu
Vraťme se k již zmíněné čtyřčlenné rodině, která kupuje balenou vodu. Řekněme, že tato rodina kupuje balenou vodu pouze
na pití a v již zmíněných pětilitrových baleních za 20Kč. Tato
jedna prázdná lahev váží kolem 100g, za jeden rok je to tedy
36,5 Kg zbytečného, těžko rozložitelného a zejména objemného
odpadu. Ani se mi nechce počítat, kolik by to bylo odpadu, kdyby zmíněná rodina používala 1,5 litrové lahve.
Zdroje: www.stripky.cz
www.spotrebitel.cz
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TEXT 5

Balené vody se holedbají
kvalitou, v testu však propadly
http://byznys.lidovky.cz/balene-vody-se-holedbaji-kvalitou-v-testu-vsak-propadly-pj4-/moje-penize.asp?c=A091020_162831_moje-penize_nev

PRAHA - Pouze čtyři z 18 testovaných balených vod vyhověly kvalitativním požadavkům v testu provedeném občanským sdružením spotřebitelů Test. Naopak, všechny testované vzorky vody z vodovodu zkouškou prošly, byť ve dvou
případech s drobnými výhradami.
Oznámil to manažer testování Václav Beneš.
Nevyhovující balené vody obsahovaly například zvýšené
množství cizorodých látek, nadlimitní obsah dusitanů, ve
dvou případech vzniklo podezření na nepovolenou úpravu
vody. Naopak, všechny testované vzorky vody z vodovodu
zkouškou prošly, byť ve dvou případech s drobnými výhradami. Svaz minerálních vod se však proti testu srovnávajícímu balené pramenité vody s pitnou vodou z kohoutku
ohradil.
Výskyt chloroformu v pitné vodě z ostravského kohoutku
sice převyšoval český limit, přesto byl hluboko pod požadavkem evropské směrnice. Pitná voda z Plzně pak obsahovala
nadlimitní množství železa, jehož zvýšené množství však
není zdravotně nebezpečné. Testována byla z vodovodního
řádu v pěti velkých českých městech.

Souboj kohoutků s lahvemi
Mezi výrobci balených vod a vodárenskými firmami se v posledních měsících přiostřil souboj o zákazníky. Obě konkurenční strany se na internetu i pomocí novinových inzerátů
snaží spotřebitele přesvědčit, že právě jejich voda je pro ně
nejlepší variantou.
„Ve výčtu provedených analýz nechybí ani látky zdravotně závažné, jejichž představiteli jsou dusičnany, dusitany,
benzo(a)pyren, polycyklické aromatické uhlovodíky, chloroform, arsen, olovo, nikl a další,“ řekla dnes k výsledkům
testu šéfredaktorka časopisu Test Ida Rozová.
Svaz minerálních vod přitom nedávno právě absenci škodlivých látek označil za jednu z hlavních výhod balené vody
proti vodě z kohoutku. Balená voda prý podléhá přísnějším
limitům na obsah těchto látek, její kvalitu podle svazu také
neovlivňuje kvalita vodovodu.
Proti testu srovnávajícímu balené pramenité vody s pitnou
vodou z kohoutku se svaz ohradil a interpretaci výsledků
testu označil za tendenční. „Česká legislativa stanovuje pro
pramenitou vodu daleko přísnější limity než pro pitnou vodu
z kohoutku. Tyto dva odlišné produkty proto nelze srovnávat.
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Lidovky.cz
20. října 2009

Zatímco balená pramenitá a minerální voda jsou potraviny
i podle naší a evropské legislativy, tj. platí pro jejich výrobu
a značení zákon o potravinách a jeho prováděcí vyhlášky,
tak pitná voda z vodovodu je služba, korigovaná jinou legislativou,“ uvedl svaz v prohlášení, které ČTK zaslala jeho
předsedkyně Jana Ježková.
„Dosud nemáme k dispozici jediný důkaz o tom, že by pití
balené vody přinášelo jakýkoli zdravotní benefit, srovnáváme-li samozřejmě vodu hygienicky nezávadnou,“ oponují
stoupenci pití vody z kohoutku na webu www.vodovoda.cz.

Kohoutková je vždy čerstvá
„Balená voda má své využití především v případech, jako je
cestování nebo v případě poruchy vodovodního řádu. Kupovat balenou vodu jako náhražku pitné vody z vodovodu je
ekonomicky nevýhodné,“ podotkl dnes Beneš. „Pitná voda
z kohoutku je na rozdíl od vody balené vždy čerstvá,“ dodal.
Dle statistik mu Češi v posledních letech dávají za pravdu
a pijí čím dál méně balené vody a raději si ji načepují doma
z vodovodního kohoutku. Ta je přes své každoroční zdražování stále mnohonásobně levnější než balená voda.
Zatímco litr vody z vodovodu stojí zhruba pět haléřů, stejné
množství nejlevnější vody v PET láhvi se dá pořídit za necelé
tři koruny v diskontních prodejnách, ale také za několik desítek korun, které zákazník zaplatí za značkovou zahraniční
minerálku.

Zájem o balenou vodu klesá
Tuzemská spotřeba balené vody podle údajů Svazu výrobců nealkoholických nápojů od roku 2005 do loňska poklesla
zhruba o čtyři procenta na 877 milionů litrů.
U balených vod bylo v rámci testu provedeno 64 analýz,
u vodovodní vody navíc ještě zkoušky zaměřené na pesticidy.
Podrobné výsledky testu jsou volně přístupné na internetové adrese www.dtest.cz.
Zkouškám byly podle Testu podrobeny kromě vody z vodovodního řádu vody kojenecké, přírodní a minerální vhodné pro přípravu kojenecké stravy a také vody pitné. Balené
vody pocházely z kamenných obchodů, které prý mají lepší
podmínky pro skladování vody než menší obchody či benzinové pumpy.
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TEXT 6

Proč lidé kupují drahou alenou vodu, když
pitná voda z veřejných vodovodů není horší?
http://www.tzb-info.cz/4549-proc-lide-kupuji-drahou-balenou-vodu-kdyz-pitna-voda-z-verejnych-vodovodu-neni-horsi

Z článku o druzích balených vod je jasné, že s ohledem například na
dusičnany může být důvod kupovat vodu kojeneckou, ale důvod ke
koupi vody pitné již tak jasný není. Tři čtvrtiny českých občanů jsou
napojeny na veřejný vodovod, ve kterém proudí jedna z nejlepších
vod na světě. „Obecně lze říci, že u nás má pitná voda velmi dobrou
kvalitu,“ tvrdí František Kožíšek ze Státního zdravotního ústavu. Naše
voda je uznávaná i v zahraničí. Výzkum nezávislé organizace Celosvětové hodnocení bezpečnosti pitných vod ohodnotil Českou republiku
pěti kapkami, což je nejvyšší možný počet. Do této skupiny patří jen
dvacet procent všech zemí světa, náš stát se tak zařadil například po
bok USA nebo Rakouska.
„U nás lze vodu konzumovat bez omezení množství úměrně k potřebám organismu, překontrolovaná je bezpečná i pro kojence,“uvádí Kožíšek. „Naše voda splňuje všechny limity,“ souhlasí například Matěj
Čermák z Hygienické stanice hlavního města Prahy.
I přes vysokou kvalitu vody z vodovodu lidé stále nakupují balené
vody v obchodech, přestože se to na jednom litru prodraží až stopadesátkrát. „Důvodem může být to, že voda z vodovodu nemá vždy a všude
vyhovující chuť a pach,“ vysvětluje Kožíšek. „Z vody může být cítit
chlor nebo vedlejší chloranové produkty. Zápach se však dá snadno
odstranit, stačí nechat vodu chvíli odstát v lednici. A existují i různé
filtry.“ říká Čermák. Balená voda však nemusí být zárukou lepší chuti,
může se dokonce stát, že si zákazník přinese z obchodu stejnou vodu,
jaká mu teče doma z kohoutku. „Vyhláška, která zpřísnila pravidla
pro označování vod uvádí, že na všech etiketách musí být sice uveden
zdroj, neplatí to však pro pitné vody,“ uvádí Pavla Burešová ze Státní
zemědělské a potravinářské inspekce.
„Většina balených pitných vod je vyráběna z vody vodovodní. Může
být sice sycena oxidem uhličitým, ale tím vzniká jen obyčejná sodovka, kterou si doma můžeme levněji vyrobit pomocí sifonu,“ vysvětluje
Kožíšek.
Podobně se vyjadřuje i prof. Václav Janda z Ústavu technologie vody
a prostředí Vysoké školy chemicko-technologické v Praze:
prof. V. Janda: „Neříkám, že kvalita vody ve veřejných vodovodech
je bezchybná přímo bezchybná, ale 99,95% vyrobené pitné vody vyhovuje ve všech důležitých ukazatelích, jako jsou dusičnany, chlorované
látky, těžké kovy, pesticidy... Naprosto opačná situace je však u soukromých a obecních studní. Tam asi 70 procent odebraných vzorků
nevyhovuje především z mikrobiologického hlediska.“
H. Večerková: „Hodně lidí si kupuje vodu, protože jim ta z vodovodu nechutná.“
prof. V. Janda: „Myslím, že tady funguje placebo efekt. Když vám stále někdo vtlouká do hlavy, že voda z kohoutku je nezdravá a špatná,
snadno tomu podlehnete. Je tu ale ještě druhá věc - voda z vodovodu
je chlorovaná, tvoří se v ní pachotvorné látky, takže může někomu
páchnout.“
H. Večerková: „Co když to ve vodárně s chlorem přeženou, přece
není neškodný?“
prof. V. Janda: „Chlor sám o sobě v koncentracích, v jakých se vyskytuje v pitné vodě, škodlivý není. Ale reakcí s různými organickými
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Ing. Dagmar Kopačková
(17. 12. 2007)

látkami, které jsou ve vodě, z něj mohou vzniknout nežádoucí vedlejší
produkty - o těch se ví a také se hlídají. A uhlídají.“
H. Večerková: „Když budu pít jen vodu z vodovodu, nebude můj
organismus ochuzen o některé látky, které bych do sebe dostala
z minerální vody?“
prof. V. Janda: „Vůbec ne. Voda z vodovodu potřebu minerálů zpravidla pokryje, samozřejmě společně s jinými zdroji ze stravy. Vyhláška
pro kvalitu pitné vody uvádí, kolik v ní má být vápníku a hořčíku.
a také v ní tyto optimální koncentrace bývají. Třeba vápníku je v pitné
vodě vždycky dost, naopak některé stolní vody ho mají málo.“
H. Večerková: „Voda z vodovodu je tedy podle vás natolik vyvážená, že dodá organismu vše, co potřebuje?“
prof. V. Janda: „Většinou ano. Každá lokalita je jiná, jsou rozdíly v celkové mineralizaci... Podstatné je, že ve velkých městech kvalita vody
odpovídá naší vyhlášce a ta vychází z doporučení Světové zdravotnické organizace a je v souladu s direktivami Evropské unie.“
H. Večerková: „Evropské směrnice bývají hodně mírné, aby je mohly
splnit všechny státy. Nehledí ta směrnice jen na to, aby nám voda neublížila, zabývá se i tím, aby také prospěla?“
prof. V. Janda: „Nemyslím, že evropské limity pro pitnou vodu jsou
mírné. Limity pro pitnou vodu se tvoří především podle zdravotních
účinků a ne podle technických možností, na jakou kvalitu jsme schopni vodu upravit. Limity navíc připravují hygienici a ti nejlépe vědí, co
náš organismus potřebuje. Vlastně říkají, kolik jednotlivých látek bychom měli do těla vodou dostat a které škodlivé látky by tam naopak
být neměly. Jistě, může se stát, že se kvalita vody kvůli nějaké havárii
krátkodobě zhorší... Nic není stoprocentní, to však není ani kvalita
balených vod.“
H. Večerková: „Co dusičnany? Představují skutečně takový problém?“
prof. V. Janda: „Dusičnany jsou problém především podzemních vod,
tedy studní. Většina měst je zásobována z povrchových zdrojů a tam
tolik dusičnanů není. Přece jen zemědělci tolik nehnojí... Před takovými patnácti dvaceti lety to bylo horší, někdy měli vodohospodáři
co dělat, aby koncentrace dusičnanů nepřesáhla povolených padesát
miligramů na litr.“
Dalším problémem všech balených vod je skladování. „Často jsou
i několik dní na slunci a voda se v nich kazí. A v otevřené lahvi, kterou
necháme celý den mimo lednici, vznikají bakterie. Naopak voda v potrubí je neustále ve tmě a chladu, což je ideální,“ říká Marcela Dvořáková, tisková mluvčí Pražských vodáren a kanalizací. V rozvodových
sítích může vodu ohrozit jen rez nebo usazeniny.“ Jenže to není problém
dodavatele, ale majitelů domů. Řešením je instalace plastových trubek, které jsou odolné,“ vysvětluje Dvořáková.
Proti baleným vodám stojí i ekologové. „Plastové lahve zatěžují životní
prostředí nejen jako odpady, ale škodlivá je především jejich výroba.
A skleněné lahve, které by měly alespoň opakované použití, už z pultů
téměř zmizely,“ říká Jiří Tutter, výkonný ředitel Greenpeace. Kdo pije
vodu z vodovodu, šetří tak nejen svou peněženku, ale i přírodu.
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Voda kolem nás
CÍLE:

Student identifikuje různé způsoby, kterými je voda
využívána v jeho okolí.
Student diskutuje o environmentálních dopadech
jednotlivých způsobů užívání vody v místě školy či bydliště.

Co budou studenti dělat:
Studenti si prostřednictvím myšlenkové mapy vybaví, jaké způsoby využívání vody
člověkem znají. Prostřednictvím digitální kamery studenti zdokumentují, jak je voda
využívána v jejich místních komunitách, diskutují, jaký má toto využití vliv na místní
životní prostředí. Pomocí kritického čtení naučného textu se dovědí nové poznatky
o dopadech využívání vody na životní prostředí.

1. hodina
AKTIVITA
Úvod

E

Myšlenková
mapa

U

Vodní
fotoreportéři

ČAS
15 min.

20 – 25 min.

POMŮCKY
Počítač s internetem, dataprojektor
Lepicí papírky (nejlépe různobarevné),
tabule/flipchart/velký papír (balicí),
barevné křídy nebo fixy

2. STUPEŇ,
STŘEDNÍ
ŠKOLA

2 VYUČOVACÍ
HODINY, MEZI
NIMIŽ JE ČAS NA
SAMOSTATNOU
PRÁCI

Důkaz o učení:
Studenti při výzkumu
v terénu správně
identifikují jednotlivé
způsoby využívání
vody ve své obci a jejím
okolí, identifikují jejich
dopad na lokální životní
prostředí. Zhotoví mapu
využívání vody v obci
a jejím okolí a výsledky
své práce prezentují
spolužákům ve třídě
(nebo taky ostatním
žákům školy).

5 min.
Digitální fotoaparát (více kusů) nebo
+ individuální práce mobil, pracovní list (Příloha 1), počítač,
mimo vyučování
tiskárna

Voda je stále častěji považována za „modré zlato“ dnešní doby. I když v některých
oblastech je voda stále vzácnější a znečištěnější, mnohé komunity zacházejí s vodou,
jako by byla nelimitovaným zdrojem.

Úvod
Nastiňte studentům cíl hodiny, kterým je identifikovat různé způsoby využití vody
v místní komunitě a prozkoumat, jaký má toto využívání vody dopad na životní prostředí. Nejprve můžete s třídou prodiskutovat, co všechno si pod využíváním vody
představují, neboť některé způsoby využívání vody se některým studentům můžou
zdát hned jasné a některé je nemusí vůbec napadnout. Například použití vody k mytí
nádobí po jídle je více zřejmé, než voda využívána místní továrnou k mytí částí strojů
nebo voda používána místními řemeslníky při přípravě surovin. Voda je využívána
prakticky všude, je to jen otázka identifikace jak a do jaké míry a jak je toto využívání
vody upraveno/regulováno.
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Tip:
Pro uvedení tématu
můžete použít nějaké
motivační video
o vodě. Jestli na škole
takové video nemáte
k dispozici, můžete použít
volně dostupná videa na
internetu (www.youtube.
com), např. http://
www.youtube.com/
watch?v=zSI7YFXcwvA
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Myšlenková mapa
Rozdejte studentům malé nalepovací papírky a vyzvěte je, aby na ně sepsali co nejvíce
způsobů využití vody, které je napadnou. Upozorněte, že na jeden papírek mohou psát
jenom jeden způsob. Vymezte jim určitý časový limit (například 3 minuty). Pracovat
mohou samostatně nebo ve dvojicích.
Mezitím na tabuli (nebo flipchart nebo velký bílý papír přilepený na tabuli) přibližně
do středu nakreslete kruh, do nějž vepište nápis: Voda kolem nás. Po uplynutí vymezeného času může každý (student nebo dvojice studentů), kdo chce, sdělit jeden nebo
více ze svých návrhů. Svůj papírek nahlas přečte a pak přilepí na tabuli/papír. Pokud
se objeví více lístečků s totožným obsahem, ponechte vylepený pouze jeden. Studenti
postupně sdělují své nápady a v myšlenkové mapě přibývají papírky. Zapisujte všechny nápady a během tvorby myšlenkové mapy je nehodnoťte.
Dalším krokem je seskupování lístečků podle podobnosti. Zeptejte se studentů, jestli
mezi některými lístečky vidí podobnost. Tyto lístečky přilepujte vedle sebe a spolu
se třídou se pokoušejte o jejich klasifikaci do různých skupin. Od hlavního nadpisu
můžeme udělat několik větví s dalšími kruhy, do kterých vepíšeme určenou kategorii
(názvy vymýšlejí studenti) a následně do nich lepíme odpovídající papírky. Výsledná
mapa může vypadat třeba takto:
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Vodní fotoreportéři
Na konci vyučovací hodiny vytvořte skupiny po 5–6 studentech a vysvětlete jim, že
domácím úkolem každé skupiny do příští hodiny (nebo příštího týdne) bude zapsat si
každé využití vody člověkem, se kterým se setkají na cestě mezi jejich domovem a školou. Seznam by měl zahrnovat také využívání vody uvnitř jejich domovů a ve škole.
Kromě toho bude úkolem skupiny vybrat si jeden způsob a ten podrobněji prozkoumat.
K tomu budou potřebovat pracovní list (Příloha 1). Studenti si mají vybraný způsob
vyfotografovat, fotografii nalepit do středu pracovního listu a odpovědět na otázky
v něm: CO? (Jaký způsob využití vody spatřili?), KDE? (Kde to spatřili?), KDO? (Koho
spatřili?), KOLIK? (Kolik vody myslí, že se touhle aktivitou spotřebovalo? Jejich hrubý
odhad.).
Poslední kolonku DOPAD NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ studenti zatím nevyplňují.

2. hodina
AKTIVITA

ČAS

U

Doplnění myšlenkové mapy

10 min.

R

Voda v našem okolí
– prezentace projektů

35 min

POMŮCKY
Lepicí štítky
(nejlépe různobarevné),
tabule/flipchart,
barevné křídy nebo fixy

Doplnění myšlenkové mapy
Na začátku následující vyučovací hodiny se ještě se studenty vraťte k myšlenkové
mapě a připomeňte téma, kterým se zabýváte. Následně sepište všechny způsoby použití vody zaznamenané studenty během jejich cesty (které měli sepsat jako domácí
úkol) a případné nově zjištěné způsoby doplňte do myšlenkové mapy vytvořené v předcházející vyučovací hodině. Tyto nové informace můžete nějakým způsobem odlišit
(třeba je můžete psát na lístečky jiné barvy nebo jiného tvaru), aby si studenti lépe
uvědomili, co už znali dříve a které poznatky získali pozorováním v terénu.
Studenti nyní diskutují o možných dopadech aktivity, kterou pozorovali ve svém okolí,
na životní prostředí a doplní si informace do pracovního listu.

Voda v našem okolí – prezentace projektů
Se studenty si společně vytvoříte poster nebo nástěnku o využívání vody v obci
a jejím okolí. Studenti budou mít za úkol připravit si ve skupinkách prezentaci výsledku
svého bádání o využívání vody v jejich okolí spolu s vyplněnými pracovními listy
u jednoho vybraného způsobu využití vody ve formě menšího posteru (může ho tvořit
samotný pracovní list spolu s nalepenou fotografií). Každá skupina prezentuje svá
zjištění ostatním skupinám v určitém časovém limitu (cca 5–7 min.).

Pozn.:
Při rozdělování do
skupin se v ideálním
případě řiďte tím, aby
byli spolu v jednotlivých
skupinách studenti,
kteří cestují do školy
ze stejných směrů
(sever, jih, východ
a západ), aby tak skupiny
reprezentovaly co
nejširší zeměpisné
oblasti a získaly co
nejvíce různých využití
vody v lokálním
prostředí.

Důležité!
Jestli používáte
školní kameru nebo
fotoaparát, sestavte
si časový plán pro
použití fotoaparátu
jednotlivými
skupinami.

Pak na nástěnku nebo velký balicí papír do středu umístěte mapu obce s jejím okolím
a kolem rozmístěte všechny způsoby využití vody s vyznačením konkrétní lokality
daných činností (můžete je například spojit barevnou šipkou).
Použitá literatura:
DUBEC, M. Zásobník metod používaných v OSV. 1. vydání. Praha: OZ Projekt Odyssea,
2007. 51 s. ISBN 978-80-87145-02-9.
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?

Zahrajeme si na fotografy
Tvým úkolem bude všímat si na cestě do/ze školy různých využití vody člověkem a jeden způsob
si vybrat a podrobněji prozkoumat. Pomůže ti v tom tento pracovní list. Když spatříš na své cestě
nějaký způsob užívání vody, vyfoť ho, fotografii nalep do středu pracovního listu a odpověz na
následující otázky: CO? (Jaký způsob využití vody jsi spatřil? Např. umývání auta...), KDE? (Kde jsi
to spatřil? Např. na benzínce...), KDO? (Koho jsi spatřil? Např. řidiče...), KOLIK? (Kolik vody myslíš,
že se touhle aktivitou spotřebovalo? Tvůj hrubý odhad...). Dále se společně na hodině zamyslíte také
nad DOPADEM NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, který představuje tento způsob využití vody.

CO?

KDE?

Sem nalepte
svoji fotografii

KOLIK?

KDO?

DOPAD NA ŽIVOTNÍ
PROSTŘEDÍ
EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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Eutrofizace
CÍLE:

Student zformuluje hypotézu o příčinách přemnožení
sinic v ČR, navrhne a provede pokus k jejímu (aspoň
částečnému) ověření, vyhledá a zpracuje doplňující
informace o eutrofizaci.
Student porovná koncentraci živin (N, P) v různých
vodních zdrojích v okolí a zdůvodní zjištěné rozdíly.
Student zmapuje složení různých čisticích a pracích
prostředků a prostřednictvím pokusu porovná jejich
vliv na růst vodních řas a rostlin.

Co budou studenti dělat:
Lekci tvoří dvě vyučovací hodiny, po první hodině studenti za domácí úkol udělají pokus, po druhé hodině jako samostatnou domácí práci zpracují doplňující informace
k tématu. V první hodině studenti odhadují důvody přemnožení sinic a navrhují pokus,
jakým by svůj odhad ověřili. Ve druhé vyučovací hodině zpracují text s informacemi
o sinicích a začnou pracovat na závěrečném úkolu – informační kampani o sinicích.

1. hodina
AKTIVITA

ČAS

POMŮCKY

1.

Reportáž

5 min.

Dataprojektor s připojením na internet,
plátno, reproduktory

2.

Co jsou sinice

10 min.

Sešity studentů, učebnice

3.

Návrh hypotézy

20 min.

Pracovní list (Příloha 1)

4.

Návrh pokusu

10 min.

STŘEDNÍ
ŠKOLA

2 VYUČOVACÍ
HODINY, MEZI
NIMIŽ JE ČAS
NA PROVEDENÍ
POKUSU

Důkaz o učení:
Studenti vytvoří návrh
informačního panelu/
/kampaně pro zájemce
o koupání v místní
přehradě či ybníku.
V něm vysvětlí příčiny
přemnožení sinic v ČR
a popíší zdravotní
a ekonomické důsledky
tohoto přemnožení.
Součástí panelu bude
i návrh činností,
kterými každý z nás
může přispět k zlepšení
situace.

1. Reportáž
Uveďte hodinu tím, že se studenti pokusí podívat na jeden aktuální problém z vědeckého hlediska. Pusťte studentům krátkou reportáž o situaci na Máchově jezeře: http://
www.ceskatelevize.cz/ct24/regiony/182488-na-machove-jezere-jsou-sinice/. Krátce společně diskutujte o tom, zda problém se sinicemi hrozí i někde v okolí školy či bydliště
studentů. Poté studentům vysvětlete, že následujících několik hodin budete věnovat
tomuto problému, hledání jeho příčin a důsledků. Studenti si nejprve vyzkouší roli
vědců–badatelů a potom se pokusí výsledky svých zjištění „zpopularizovat“. Výstupem
jejich práce by měl být návrh informačního panelu či kampaně (viz Důkaz o učení).

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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2. Co jsou sinice
Rozdělte studenty do menších skupin (maximálně 4členných), ve kterých budou nadále pracovat. Jejich prvním úkolem bude dát dohromady na základě svých znalostí,
zápisků v sešitě a učebnice (případně dalších zdrojů) všechny důležité informace
o sinicích, které by jim pomohly při následném formulování hypotézy o příčinách přemnožení sinic. Studenti by měli zjistit odpovědi aspoň na tyto tři otázky (můžete je
zapsat na tabuli):
1. Co jsou sinice?
2. Co (jaké látky a podmínky) potřebují ke spokojenému růstu a množení?
3. Kde se tyto látky ve vodě berou?
Poté krátce společně proberte návrhy odpovědí jednotlivých skupin a doplňte případně správné odpovědi.

3. Návrh hypotézy
Dalším krokem bude vymyšlení a zformulování hypotézy o příčinách přemnožení sinic. Než se studenti pustí do samostatné skupinové práce, probereme s nimi, co je hypotéza (dáme nejprve prostor pro odpovědi studentů) a jaká kritéria by měla splňovat.
Ta zároveň napíšeme na tabuli:
Kritéria pro hypotézu:
specifická (zacílená na konkrétní jev)
kvantifikovatelná (lze vyčíslit, spočítat)
jednoznačná
zobecnitelná (když hypotézu ověříme, můžeme naše zjištění zobecnit)
ověřitelná (hypotézu můžeme reálně otestovat, např. provést pokus)
Pro lepší pochopení uvedeme studentům příklady hypotéz, které jednotlivá kritéria
splňují.
Příklad hypotéz splňujících kritéria:
Průměrná denní teplota vzduchu se v České republice snižuje
se stoupající nadmořskou výškou.
Alespoň třetina žáků ve třídě si myslí, že voda z vodovodu není dobrá k pití.
Většina invazních druhů živočichů, které se vyskytují v ČR,
u nás nemá své přirozené nepřátele.
Invazní rostlina bolševník velkolepý roste až dvakrát rychleji než většina druhů
v místě, kde se vyskytuje, a stíněním omezuje ostatní luční druhy.
(Zdroj: Kolektiv autorů. Metodické materiály – 3V – Vědě a výzkumu vstříc. Praha:
Sdružení TEREZA, 2010. Dostupné z: http://www.projekt3v.cz/)
Vyzvěte studenty, aby se pokusili s pomocí výše uvedených otázek ve svých skupinách zformulovat svou hypotézu a dbali přitom zejména na kritérium ověřitelnosti.
Hypotéza by se měla týkat toho, jaké látky a z jakých zdrojů přispívají k přemnožení
sinic (např. Množení sinic způsobuje splachování hnojiv z polí, protože obsahují dusík
a fosfor.). Hypotézu si každý zapíše do svého pracovního listu (Příloha 1) a potom ji
každá skupina ještě zapíše větším písmem na papír a pověsí na tabuli či na zeď tak,
aby se s ní mohly seznámit i ostatní skupiny. Krátce společně porovnejte jednotlivé
hypotézy a zhodnoťte, zda odpovídají daným kritériím.
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4. Návrh pokusu

EUTROFIZACE / METODIKA PRO UČITELE

Na závěr hodiny studenti navrhnou pokus, kterým by mohli aspoň částečně svou hypotézu ověřit. Pokud by se u některých skupin opakoval stejný návrh, vyzvěte některou ze skupin k navržení odlišného způsobu ověření.
Pokud by navržení vlastního pokusu bylo pro studenty příliš těžké, můžete je otázkami navést k následujícímu jednoduchému experimentu:
Návrh
pokusu
Do kádinek
nalijeme
vodu z rybníka či jiného venkovního zdroje, který obsahuje vodPokud
by
navržení
vlastního
pokusujako
bylokontrolní,
pro studenty
příliš těžké,
mužeteroztoky
je
ní řasy a sinice. Jeden vzorek
necháme
do ostatních
přilijeme
otázkami
navést
k
následujícímu
jednoduchému
experimentu:
Na
závěr
hodiny
studenti
navrhnou
pokus,
kterým
by
mohli
aspoň
částečně
svou
hyrůzných látek podle hypotézy, umístíme na světlo a pozorujeme změny ve vodě v průpotézucca
ověřit.
Pokud
by seby
u některých
skupinv opakoval
návrh,
někteběhu
1 týdne.
Roztoky
měly být ředěné
podobnémstejný
poměru
jako vyzvěte
ve skutečnosti
Dopro
kádinek
nalijeme
vodu
z rybníka
či
venkovního
zdroje, který
rou ze
skupin
k navržení
odlišného
způsobu
ověření.
(např.
testování
čisticího
prostředku
dojiného
myčky
je nejlepší odebrat
přímoobsaodpadní
huje
vodní
řasy
a
sinice.
Jeden
vzorek
necháme
jako
kontrolní,
do
Pokud
by
navržení
vlastního
pokusu
bylo
pro
studenty
příliš
těžké,
můžete
otázkavodu z myčky či si vypočítat poměr podle dávkování a spotřeby vody),ostatních
abyje nedošlo
přilijeme
roztoky
ruzných
látek
podle
hypotézy,
umístíme
na
světlo
a
pozorumi
navést
k
následujícímu
jednoduchému
experimentu:
kvůli vysoké koncentraci roztoků k zahubení sinic. Pro snazší pozorování změn můžejeme
změny
ve vodě
v pruběhu
cca
týdne.
Roztoky
byzdroje,
mělyjebýt
ředěné
v poDo kádinek
nalijeme
vodu
z rybníka
či 1jiného
venkovního
který
obsahuje
vodme
na
kádinky
fixem
zaznamenat
výšku
vrstvy
sinic (důležité
zaznamenat
i výšku
dobném
poměru
jako
ve
skutečnosti
(napr.
pro
testování
čisticího
prostředku
ní
řasy
a
sinice.
Jeden
vzorek
necháme
jako
kontrolní,
do
ostatních
přilijeme
roztoky
hladiny kvůli výparu vody).
do chcete
myčky
je
nejlepší
odebrat
přímo odpadní
vodu
z myčky
či sizměny
vypočítat
poměrvvodu
různých
látek pokusy
podle
hypotézy,
umístíme
světlo
a pozorujeme
vodě
průPokud
provést
společně
venaškole,
vyzvěte
studenty,
aby ve
rybniční
podle
dávkování
a
spotřeby
vody),
aby
nedošlo
kvuli
vysoké
koncentraci
rozběhu
cca
1
týdne.
Roztoky
by
měly
být
ředěné
v
podobném
poměru
jako
ve
skutečnosti
i testované roztoky přinesli na příští hodinu. Jinou možností je, že studenti provedou
toku
ktestování
zahubení
sinic. Proprostředku
snazší pozorování
změn
mužemeodebrat
na kádinky
fixem
(např.
pro
do myčky
je nejlepší
přímo
odpadní
pokusy
sami
doma. čisticího
vrstvy poměr
sinic (důležité
je zaznamenat
i výšku vody),
hladiny
kvuli
voduzaznamenat
z myčky čivýšku
si vypočítat
podle dávkování
a spotřeby
aby
nedošlo
výparu
kvůli
vysokévody).
koncentraci roztoků k zahubení sinic. Pro snazší pozorování změn můžeDÚ
pokus
me
na –
kádinky
fixem zaznamenat výšku vrstvy sinic (důležité je zaznamenat i výšku
hladiny kvůli výparu vody).
V případě
dostatku
času
můžete
pokus provést
škole studenty,
v další hodině.
Pokud
chcete
pokusy
provést
společně
ve škole,i ve
vyzvěte
aby rybniční vodu
si individuálně
vytvoří
protokol
o průběhu
pokusu, do
zanesou:
iStudenti
testované
roztoky přinesli
na příští
hodinu.
Jinou možností
je, kterého
že studenti
provedou
pokusy sami doma.
pomůcky
chemické látky
DÚ postup
– pokus
přípravy
záznam sledování a výsledků
V případě
dostatku pokusu
času můžete
pokusprokázal/neprokázal
provést i ve škole v další hodině.
vyhodnocení
– co pokus
Studenti si individuálně vytvoří protokol o průběhu pokusu, do kterého zanesou:
Zdůrazněte studentům, že důležitý je zejména poslední bod – interpretace výsledků.
pomůcky
Studenti
by se ve skupinách měli pobavit o tom, jaké další faktory mohly výsledek
chemické
pokusu
ovlivnit,látky
a zamyslet se nad všemi možnými interpretacemi výsledků (např. jak
postup
přípravy
výsledek
pokusu
ovlivnila koncentrace testovaného roztoku, jaké další látky z testozáznam
sledování
a výsledků
vaného
roztoku
mohly výsledek
pokusu ovlivnit apod.).
vyhodnocení pokusu – co pokus prokázal/neprokázal

4.

Zdůrazněte studentům, že důležitý je zejména poslední bod – interpretace výsledků.
Studenti by se ve skupinách měli pobavit o tom, jaké další faktory mohly výsledek
pokusu ovlivnit, aAKTIVITA
zamyslet se nad všemi možnými
výsledků (např. jak
ČAS interpretacemi
POMŮCKY
výsledek pokusu ovlivnila koncentrace testovaného roztoku, jaké další látky z testovaného roztoku mohly výsledek pokusu ovlivnit apod.).

1.

Dosavadní závěry

10 min.

2.

Práce s textem

20 min.

3.
1.

Skupinové
zhodnocení
Dosavadní závěry

7 min.
10 min.

4.
2.

Zadání DÚ – Informační
kampaň
Práce
s textem

8 min.
20 min.

AKTIVITA

ČAS

Texty (Příloha 2), pracovní list
(Příloha 1)
POMŮCKY

Texty (Příloha 2), pracovní list
(Příloha 1)

Skupinové

7 min.
3.
1. Dosavadní
závěry
zhodnocení
V další navazující hodině studenti nejprve ve skupinách zformulují a do pracovního
listu zapíší závěr,
který
z jejich pokusu, a zformulují otázky ohledně přemnoZadání
DÚ –vyplynul
Informační
min. skupina krátce své závěry i nejasné
žení 4.
sinic, které
zůstávají nezodpovězeny. 8Každá
kampaň

1.
Dosavadní závěry
EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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postup
přípravy
chemické
látky
záznam
sledování a výsledků
postup přípravy
vyhodnocení
pokusu
– co pokus prokázal/neprokázal
záznam sledování
a výsledků
vyhodnocení pokusu – co pokus prokázal/neprokázal
EUTROFIZACE
Zdůrazněte studentům, že důležitý je zejména poslední bod – interpretace
výsledků.
Studenti
by studentům,
se ve skupinách
měli pobavit
o tom,
jaké další
mohly výsledků.
výsledek
Zdůrazněte
že důležitý
je zejména
poslední
bod –faktory
interpretace
pokusu
ovlivnit,
a
zamyslet
se
nad
všemi
možnými
interpretacemi
výsledků
(např.
jak
Studenti by se ve skupinách měli pobavit o tom, jaké další faktory mohly výsledek
výsledek
pokusu
ovlivnila
koncentrace
testovaného
roztoku,
jaké
další
látky
z
testopokusu ovlivnit, a zamyslet se nad všemi možnými interpretacemi výsledků (např. jak
vaného
výsledek
pokusu testovaného
ovlivnit apod.).
výsledekroztoku
pokusumohly
ovlivnila
koncentrace
roztoku, jaké další látky z testovaného roztoku mohly výsledek pokusu ovlivnit apod.).
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hodina
4. 2.Návrh
pokusu

Na závěr hodiny studenti
navrhnou pokus, ČAS
kterým by mohli aspoň
částečně svou hyAKTIVITA
POMŮCKY
potézu ověřit. Pokud by se u některých skupin opakoval stejný návrh, vyzvěte někteAKTIVITA
ČAS
POMŮCKY
rou ze skupin k navržení odlišného způsobu ověření.
Pokud
vlastního
promin.
studenty příliš těžké, můžete je otázkaDosavadní
závěry pokusu bylo 10
1.by navržení
mi navést k následujícímu jednoduchému experimentu:
Dosavadní závěry
10 min.
1. nalijeme
Do kádinek
vodu z rybníka či jiného venkovního zdroje, který obsahuje vod(Příloha 2),
pracovníroztoky
list
ní řasy
a sinice.
Jeden
vzorek necháme jako
kontrolní, Texty
do ostatních
přilijeme
Práce
s textem
20 min.
2.
(Příloha
1)
různých látek podle hypotézy, umístíme na světlo a pozorujeme
změny
ve vodě list
v průTexty (Příloha
2), pracovní
Práce s textem
20 min.
běhu2.
cca 1 týdne.
Roztoky by měly být ředěné
v podobném
poměru
(Příloha
1) jako ve skutečnosti
Skupinové
(např. pro testování
čisticího prostředku do7 min.
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Náměty na další aktivity:

Pokus – obsah fosfátů ve vodě

Obsah živin v různých druzích vod
Chcete-li se problému eutrofizace více věnovat, mohou studenti udělat terénní průzkum v okolí.
MohouPomůcky:
pracovat opět ve stejných skupinách. Společně si skupiny mezi sebe rozdělí různé vodní
injekční
stříkačka
(objem
2 ml),
plastová
zdroje2v označené
okolí školy,kádinky,
které budou
porovnávat.
Vhodné
by bylo,
aby kapátko,
mezi vybranými
byl jeden
filtrační
zdroj slžička,
tekoucífiltrační
a jeden senálevka,
stojatou vodou,
propapír
porovnání mohou studenti odebrat i vodu z kohoutku či odpadní vodu z domácnosti. Nechte studenty zjistit podrobnosti o vybraném vodním zdroji,
Chemikálie:
které by
mohly ovlivnit obsah živin – např. co je v okolí zdroje (zda louky, pole, zástavba…), zda
roztok
hydrogenfosforečnanu
(Na2HPO4(aq)) [0.001 M]; dusičnan
do zdroje
přitéká
nějaká odpadní voda asodného
odkud apod.
stříbrný (AgNO3(aq)) [0.10 M]; zředěná kyselina dusičná (HNO3(aq)) [2.0 M]
Po shromáždění a označení všech vzorků ve škole vyzvěte studenty k odhadu výsledků – poPostup:
řadí podle
množství obsažených živin (můžete se zaměřit pouze na fosfor, nebo i na sloučeni1. Pomocí
kapátka měření
naplňteobsahu
kádinku
čísloa 1sloučenin
roztokem
hydrogenfosforečnany dusíku).
Poté proveďte
fosfátů
dusíku
ve vodě. Můžete k tomu
sodnéhotesty
(0.001
M).
využítnu
akvarijní
(k dostání
jsou například zde http://www.exo-eko.cz/Testy-akvarijniPřidejtezměříte
10 kapek
roztoku
dusičnanu
-vody/2.), kterými
obsah
obou živin
přesně.stříbrného (0,10 M) a pozorujte, co
se
stane.
Pro zajímavost můžete se studenty vyzkoušet i následující pokus:
3. Přidejte 10 kapek zředěné kyseliny dusičné (2,0 M) a pozorujte, co se
stane.
4. Opakujte kroky 1-3 s druhou kádinkou, do které jste nalili vzorek testované vody, a pozorujte, co se stane. Voda může být z jakéhokoli zdroje,
odstraňte z ní však předem pomocí filtračního papíru a nálevky všechny
Pomůcky:
nečistoty a pevné částice, které by mohly bránit pozorování změny barvy.
2 označené kádinky, injekční stříkačka (objem 2 ml), kapátko, plastová lžička, filtrační nálevka,
filtrační
Pokud se
barvapapír
nezměnila, může to znamenat dvojí:
1. Koncentrace přítomných fosforečnanů je nižší, než jakou dokáže tento
Chemikálie:
test rozlišit.
roztok
(Na2HPO4(aq)) [0.001 M]; dusičnan stříbrný
2. Vehydrogenfosforečnanu
vodě nejsou přítomnysodného
žádné fosforečnany.
(AgNO3(aq)) [0.10 M]; zředěná kyselina dusičná (HNO3(aq)) [2.0 M]
Vysvětlení pokusu:
Postup:
Pokud je voda hodně kontaminovaná fosfáty, po přidání zředěného rozto1. Pomocí
kapátkastříbrného
naplňte kádinku
číslo žlutá
1 roztokem
hydrogenfosforečnanu
sodného
ku dusičnanu
se vytvoří
sraženina.
Reakce, která proběh(0.001
M).
ne, je tato:
2. Přidejte 10 kapek roztoku dusičnanu stříbrného (0,10 M) a pozorujte, co se stane.
3. Přidejte
10 kapek+zředěné
kyselinyAg3PO4(s)
dusičné (2,0
M) a pozorujte,
co se stane.
2Na2HPO4(aq)
3AgNO3(aq)
+ 3NaNO3(aq)
+ NaH2PO4(aq)
4. Opakujte kroky 1–3 s druhou kádinkou, do které jste nalili vzorek testované vody,
a pozorujte,
co se stane.stříbrný
Voda může
býtvodě
z jakéhokoli
zdroje,
odstraňte
z ní
však
Pevný fosforečnan
je ve
nerozpustný
a usadí
se na
dně
ká-předem
pomocí
filtračního
papíru
a
nálevky
všechny
nečistoty
a
pevné
částice,
které
dinky. Ostatní anionty přítomné v roztoku také vytvoří žlutou sraženinu by
mohly
bránit
pozorování
změnystříbrný
barvy. (AgI(s)). Jodid stříbrný se ovšem nerozs ionty
stříbra,
např. jodid
pustí po přidání zředěné kyseliny dusičné, zatímco fosforečnan stříbrný ano.
Pokud se barva nezměnila, může to znamenat dvojí:
Minimální koncentrace
fosforečnanuje(fosfátů?),
může ve
vodě
1. Koncentrace
přítomných fosforečnanů
nižší, než kterou
jakou dokáže
tento
testtento
rozlišit.
testvodě
odhalit,
je přítomny
mezi 1 x 10-3
Mfosforečnany.
a 1 x 10-4 M, tedy přibližně 5 x 10-4 M nebo
2. Ve
nejsou
žádné
47.5 mg/l.
Vysvětlení pokusu:
(Převzato
přeloženo
z: Beverlyfosfáty,
Bell, Bina
Akoobhai
et al.:roztoku
Advanced
Pokud
je vodaahodně
kontaminovaná
po přidání
zředěného
dusičnaEnvironmental
Water Quanu Learning
stříbrnéhoPackages.
se vytvoříMicroscience
žlutá sraženina.
Reakce, kteráExperiments:
proběhne, je tato:
lity and Water Treatment. © 2006 RADMASTE Centre. http://unesdoc.
unesco.org/images/0015/001502/150275e.pdf
a http://unesdoc.unesco.org/
2Na
HPO4(aq) + 3AgNO3(aq)  Ag3PO4(s) + 3NaNO
(aq) + NaH2PO4(aq)
2
3
images/0015/001502/150276e.pdf)
Pevný fosforečnan stříbrný je ve vodě nerozpustný a usadí se na dně kádinky. Ostatní anionty přítomné v roztoku také vytvoří žlutou sraženinu s ionty stříbra, např.
jodid stříbrný (AgI(s)). Jodid stříbrný se ovšem nerozpustí po přidání zředěné kyseliny
zatímco
fosforečnan
stříbrnýodůvodnit
ano. Minimální
fosforečnanu,
Podusičné,
vyhodnocení
pokusu
nechte studenty
rozdíly koncentrace
zjištěné u jednotlivých
zdrojů.
kterou může ve vodě tento test odhalit, je mezi 1 x 10-3 M a 1 x 10-4 M, tedy přibližně
5 x 10-4 M nebo 47.5 mg/l.

Pokus – obsah fosfátů ve vodě

Převzato a přeloženo z: Beverly Bell, Bina Akoobhai et al.: Advanced Learning
Packages. Microscience Environmental Experiments: Water Quality and Water
Treatment. © 2006 RADMASTE Centre.
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150275e.pdf a http://unesdoc.
unesco.org/images/0015/001502/150276e.pdf
Po vyhodnocení pokusu nechte studenty odůvodnit rozdíly zjištěné u jednotlivých zdrojů.
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Nechte studenty udělat průzkum všech pracích a čisticích prostředků, které se u nich doma používají, se zaměřením na sloučeniny fosforu. Cílem průzkumu by mělo být zjištění, jaké prostředky
obsahují největší podíl fosfátů a jaké nejvíce přispívají k eutrofizaci (i s ohledem na množství
a koncentraci používaného prostředku a četnost jeho užívání). V současné době by největším zdrojem
fosfátů prostředky
měly být prostředky pro myčky nádobí, i když EU uvažuje o zákazu jejich užívání od
Čisticí
roku 2015.
Nechte studenty udělat průzkum všech pracích a čisticích prostředků, které se u nich doma pouStudenti
opět mohouna
provést
pokusfosforu.
– srovnání
fosforu
v jednotlivých
druzích
přípravžívají,
se zaměřením
sloučeniny
Cílemmnožství
průzkumu
by mělo
být zjištění, jaké
prostředky
ků
pro
myčky.
K
pokusu
mohou
opět
použít
buď
akvarijní
testy
nebo
kádinky
s
rybniční
vodou
obsahují největší podíl fosfátů a jaké nejvíce přispívají k eutrofizaci (i s ohledem na množství
sinice.
Důležitéprostředku
je prostředky
do myček
zředit minimálně
poměr
odpovídající
aobsahující
koncentraci
používaného
a četnost
jeho užívání).
V současné na
době
by největším
zdroodtékající
myčky.
jem
fosfátůvodě
mělyzbýt
prostředky pro myčky nádobí, i když EU uvažuje o zákazu jejich užívání od
roku 2015.
Pro srovnání mohou použít výsledky testu srovnávajícího prostředky pro myčky z roku 2008:
Studenti opět mohou provést pokus – srovnání množství fosforu v jednotlivých druzích přípravků pro myčky. K pokusu mohou opět použít buď akvarijní testy nebo kádinky s rybniční vodou
obsahující sinice. Důležité je prostředky do myček zředit minimálně na poměr odpovídající
odtékající vodě z myčky.
Pro srovnání mohou použít výsledky testu srovnávajícího prostředky pro myčky z roku 2008:

Zdroj: http://www.sinice.cz/res/file/popular/mycky.pdf

Na závěr vyzvěte studenty ke zmapování trhu a nalezení prostředků pro myčky s co nejnižším
množstvím fosforu. Studenti poté mohou představit zjištěné informace rodičům a vyzvat je případně k vyzkoušení jiného prostředku, který je šetrnější k životnímu prostředí. Studenti mohou
rodičům ukázat i srovnávací test prostředků do myček nádobí, který nehodnotí jen šetrnost
k životnímu prostředí, ale i efektivnost mytí a další parametry (obsažen je ve výše citované
prezentaci http://www.sinice.cz/res/file/popular/mycky.pdf).
Na závěr vyzvěte studenty ke zmapování trhu a nalezení prostředků pro myčky s co nejnižším
Zdroje:
množstvím
fosforu. Studenti poté mohou představit zjištěné informace rodičům a vyzvat je příhttp://www.sinice.cz/
padně
k vyzkoušení jiného prostředku, který je šetrnější k životnímu prostředí. Studenti mohou
http://www.koupacivody.cz/
rodičům
ukázat i srovnávací test prostředků do myček nádobí, který nehodnotí jen šetrnost
mapa
ČR s informacemi
znečištění
jednotlivých
zdrojů určených
ke koupání
k
životnímu
prostředí,oale
i efektivnost
mytí avodních
další parametry
(obsažen
je ve výše citované
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=398
prezentaci
http://www.sinice.cz/res/file/popular/mycky.pdf).
článek o sinicích včetně nebezpečných důsledků pro zdraví
http://www.daphne.cz/indikacezivin/ziviny.shtml
komplexní clánek o živinách v krajině a eutrofizaci vody i půdy
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150276e.pdf
příručka pro učitele – Environmentální experimenty – Kvalita vody
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001502/150275e.pdf
příručka pro studenty
http://www.europarl.europa.eu/news/cs/headlines/content/20110610STO21210/html/Jak-zlep%C5%A1it-kvalitu-vody-Parlament-podporuje-z%C3%A1kaz-fosf%C3%A1t%C5%AF-v-prac% C3%ADch-pr%C3%A1%C5%A1c%C3%ADch
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HYPOTÉZA
Proč v posledních letech dochází k častému přemnožování sinic ve stojatých vodách?
Zamyslete se nad možnými příčinami a zformulujte hypotézu:

POKUS
Jakým pokusem byste mohli hypotézu aspoň částečně ověřit? Navrhněte jej:

Jak pokus dopadl?

Co prokázal?

Jaké další interpretace k výsledkům pokusu vás napadají?

VYVOZENÍ ZÁVĚRŮ
Podívejte se znovu na svou původní hypotézu. Změnil na ní pokus či výsledky ostatních badatelských týmů něco? Upravte svou hypotézu a zformulujte otázky, které nadále zůstávají nejasné či nezodpovězené:

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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TEXT
Přečtěte si text „Živiny v krajině a eutrofizace“ a odpovězte na následující otázky:

1. Co je eutrofizace?

2. Jaké jsou příčiny eutrofizace ve vodách?

3. Jaké problémy (ekologické, ekonomické a zdravotní) způsobuje přemnožení sinic ve vodě?

4. Jak by se problém mohl řešit?

NÁVRH INFORMAČNÍ KAMPANĚ
Navrhněte informační panel nebo kampaň pro své spoluobčany – zájemce o koupání v místní
přehradě či rybníku. V kampani zajímavým a přitažlivým způsobem vysvětlete příčiny přemnožení sinic v posledních letech a popište jejich ekologické a zdravotní důsledky.
Navrhněte i činnosti, kterými každý z nás může přispět ke zlepšení situace.

EKOŠKOLA © Sdružení TEREZA 2012
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Živiny v krajině
a eutrofizace

Zvýšená hladina živin

Živiny se krajinou „potulují” v rozmanitých formách. Ve
spojitosti s různými typy organismů můžeme pojem živiny
chápat odlišně. Pod živinami pro rostliny si představíme
dusík nebo hořčík (tzv. minerální živiny), zatímco když budeme mluvit o výživě živočichů, spíše se nám vybaví cukr
či bílkovina (tzv. organické živiny). Nás budou zajímat živiny
minerální, které čerpají zelené rostliny, sinice a některé bakterie, aby z nich prostřednictvím fotosyntézy vyrobily živiny
organické. Zejména nám půjde o dusík a fosfor, neboť právě
tyto prvky přicházejí do prostředí vlivem lidské činnosti
v nadměrném množství. Jejich přirozené koloběhy jsou tak narušeny, což může vést k znehodnocení přírodních stanovišť.

Dusík
Dusík (chemická značka N) patří mezi základní biogenní
prvky, je čtvrtou nejhojnější složkou živé hmoty. Hraje nezastupitelnou roli při tvorbě jednoho ze základních stavebních
kamenů všeho živého – bílkovin. Řada organismů, včetně
všech živočichů, neumí přijímat dusík ve formě anorganických sloučenin (tzv. anorganický dusík), musí jej získávat
zprostředkovaně z organických sloučenin (tzv. organický dusík). Lidově řečeno, chce-li si člověk do svého těla zabudovat
dusík, musí slupnout hlávku zelí anebo zajíce na smetaně,
který si ještě před chvílí pochutnával zrovna na té zelné
hlávce. Tento organický dusík vyrábějí např. rostliny.

Fosfor
Fosfor (chemická značka P) řadíme stejně jako dusík mezi základní biogenní prvky. Podílí se především na tvorbě nukleových kyselin a sloučeniny ATP, která v tělech všech organismů konzervuje chemickou energii. Ani v případě fosforu není řada organismů,
člověka nevyjímaje, schopna přijímat anorganickou podobu prvku. Aby člověk vpravil do svého těla fosfor, musí sáhnout po jeho
organické formě a spořádat například hovězí biftek nebo krajáč
mléka. A kdo „vyrábí” organický fosfor? Opět rostliny.
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Zvýšená hladina živin velice úzce souvisí s pojmem eutrofizace. V této pasáži si povíme, proč k eutrofizaci vůbec dochází, jaké jsou její následky a jak můžeme tomuto fenoménu
předcházet. Ale nejdříve, co to ta eutrofizace vlastně je?

Eutrofizace
Slovo eutrofizace pochází z řečtiny, vzniklo složením slova eu
(hojný) a slova trofé (potrava nebo živná látka). Eutrofizaci tedy
chápeme jako proces, při němž dochází k přesycování prostředí
minerálními živinami, především dusíkem a fosforem.

Zvýšená hladina živin ve vodě
Zdroje
K narušení přirozeného koloběhu fosforu a dusíku a k následnému hromadění těchto prvků v podzemních a povrchových vodách dochází zejména kvůli vypouštění nevyčištěných splašků
a kvůli vyplavování nadbytečných živin ze suchozemského prostředí, zejména splachů z polí. Podíl na celkovém znečištění vod
živinami můžeme přičíst na vrub i ovlivnění vodního koloběhu
odstraňováním vegetace a odvodňováním. Na eutrofizaci vod se
v neposlední řadě podílí dokrmování ryb v chovných rybnících.

Fosfor v čisticích prostředcích
Fosfáty se přidávají do pracích a mycích prostředků kvůli změkčení vody. Po zemědělství a odpadních vodách jsou třetí největší
příčinou eutrofizace vody. Nejsou tedy hlavním zdrojem znečištění, ale představují oblast, kterou můžeme svým chováním nejsnáze ovlivnit. V roce 2006 bylo v České republice zakázáno prodávat prací prášky s obsahem fosforu větším než 0,5 % hmotnosti
produktu, tento zákaz se však netýká prostředků pro myčky nádobí. Z grafu je patrné snížení znečištění fosforem po roce 2006,
za což částečně může i výše uvedený zákaz. Zvyšování podílu
fosforu na znečištění vody od roku 2008 bylo podle odborníků
pravděpodobně ovlivněno i fosforem obsaženým v prostředcích
do myček nádobí. Evropská unie chce od roku 2013 zakázat fosfátové prací prostředky ve všech členských zemích a od roku 2015
zákaz rozšířit i na prostředky do myček nádobí.

2009

2010

2011

Graf: Relativní vyjádření vypouštěného znečištění v ukazatelích anorganického dusíku (N anorg.), a fosforu (P celk.), ČR [index, rok 2003=100] Zdroj: VÚV T.G.M., v.v.i. (staženo z: http://issar.cenia.cz/issar/page.php?id=1577) Legenda: Anorganický
dusík (N anorg.) Fosfor (P celk.)
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Vliv eutrofizace na vodní ekosystém
Zvýšený přísun fosforu a dusíku do vod se podobně jako
v suchozemských ekosystémech projevuje vysokou produktivitou některých organismů na úkor druhové bohatosti a rovnováhy. Zvýšené hladiny živin ve vodách umí nejlépe využít
řasy a sinice (fytoplankton), které se rychle množí a rapidně
rozšiřují svou populaci. V případě řas dochází k rozvoji vegetačního zákalu, zatímco sinice mají na svědomí strašáka
všech vodomilů – vodní květ. Vyšší rostliny jsou konkurenčně vytlačovány a postupně mizí. Časem se začnou vytrácet
na nich závislí bezobratlí živočichové a dále obratlovci, kteří se živí bezobratlými. Zanedlouho se v ekosystému začne
hromadit ohromná biomasa odumřelých sinic. To zapříčiňuje
snížení koncentrace kyslíku, který ve zvýšené míře spotřebovávají bakterie při rozkladu jejich těl. Následný výrazný
pokles množství kyslíku může vést až k úhynu ryb a bezobratlých. Schéma – viz animace:
http://www.youtube.com/watch?v=UGqZsSuG7ao

zemědělských půd. Jedním z kroků pro snížení ztrát dusíku
při hnojení minerálními hnojivy je volba vhodného hnojiva. Záleží také na způsobu používání hnojiv. Zónová aplikace hnojiv, např. pod patu při setí nebo radličkami do půdy
pro přihnojení, je úspornější než aplikace plošná. A konečně
závisí i na způsobu zpracování půdy. Ve svažitém terénu je
nezbytné používat protierozní opatření, např. orat kolmo na
průběh svahu.
Dodatečné odstraňování fosforu a dusíku je prozatím reálné
pouze při čistění odpadních vod v malých čistírnách odpadních vod, velké čistírny naopak fosfor ze splašků většinou
neodstraňují. Vedle čistírenských technologií vědci hledají
další nové postupy. Objevují se sice přípravky, které mohou
dočasně snížit koncentraci dostupného fosforu, jenže tato
druhotná řešení eutrofizace jsou značně finančně náročná
a především nepoužitelná v praxi.

Sinice obsahují látky, které způsobují alergie. U koupajícího
se člověka, podle toho, jak je citlivý a jak dlouho ve vodě
pobývá, se mohou objevit vyrážky, zarudlé oči, rýma. Alergické reakce mohou vyvolat i některé řasy. Sinice také mohou produkovat různé toxiny (jedovaté látky). Podle toho,
kolik a jakých toxinů se do těla dostane, se liší i projevy: od
lehké akutní otravy projevující se střevními a žaludečními
potížemi přes bolesti hlavy až po vážnější jaterní problémy.

Možná řešení eutrofizace
Především je třeba brát v úvahu, že eutrofizace představuje
komplexní problém a že prevence je nejlepší recept. Nejvíce se vyplatí předcházet vlastnímu znečišťování dusíkem
a fosforem, které eutrofizaci způsobuje. Chceme-li zabránit
eutrofizaci vodních ploch a rozvoji vodního květu, musíme
se poohlédnout zpět do povodí a snížit vstup živin ze všech
směrů – tedy omezit vypouštění nevyčištěných splašků,
spady z ovzduší a vymývání živin z intenzivně hnojených

(Zdroje: http://www.daphne.cz/indikacezivin/ziviny.shtml, zkráceno a doplněno podle http://www.europarl.europa.eu/
news/cs/headlines/content/20110610STO21210/html/Jak-zlep%C5%A1it-kvalitu-vody-Parlament-podporuje-z%C3%A1kaz-fosZdroje:
f%C3%A1t%C5%AF-v-prac%C3%ADch-pr%C3%A1%C5%A1c%C3%ADch
a http://www.sinice.cz/index.php?pg=aktivity--populahttp://www.daphne.cz/indikacezivin/ziviny.shtml
(zkráceno
a doplněno) a jejich toxiny (2005). Sinice a koupání v přírodě.
rizacni-cinnost--sinice-koupani-v-prirode.
Centrum
pro cyanobakterie
http://www.sinice.cz/
- Centrum
pro cyanobakterie
a jejich toxiny (2005). Sinice a koupání v přírodě.
Centrum
pro cyanobakterie
a jejich
toxiny, http://www.sinice.cz/.)
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