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 1. VODA KOLEM NÁS  
Pomůcky: 

pracovní list č. 1, globus, mapa středočeského kraje případně mapa České republiky, 

pastelky, nůžky 

Cíl:  

Žáci 

  mají získat přehled o tom, kde všude můžeme vodu najít, v jakých podobách 

 seznámí se značením vody na mapách, globusu 

 seznámí se s termíny: modrá planeta, poušť 

  osvojí si pravidla hry PEXESO 

Úkoly: 

Celý pracovní list vychází z obecných informací o vodě a místech, kde se s ní setkáváme. 

Pracovní list lze doplnit i exkurzi po okolí školy případně města či vesnice. Žáci mohou při 

takové exkurzi sledovat vše, co se týká vody, vodního prostředí, zvířat kolem ní či rostlin. 

Během exkurze mohou žáci rovněž sbírat i nejrůznější materiály, které v blízkosti vody našli – 

kamínky, větvičky stromů rostoucích u vody, rostliny typické pro vodní život. Samozřejmě lze 

pracovní list zpracovávat i bez exkurze do přírody, pouze na základě základních informací, 

které žáci získali buď v předchozím vyučování či během běžného života. 

Pracovní list: 

První pracovní list, otázky a jednotlivé úkoly jsou věnovány převážně seznámení se s vodou. 

Otázky i úkoly jsem obecné a jednoduché, měly by odpovídat úrovni dětí. Samozřejmě je 

možné dětem ještě při řešení pomoci návodnými obrázky či výběrem z několika variant 

odpovědí. Odpovědi na otázky v případě potřeby naleznete dále. 

 Kde vodu využíváme? K čemu?  

Vodu pijeme, máme ji v jídle, v ovoci, v zelenině. Vodu potřebujeme na vaření, mytí, při 

stavění domů i v továrnách. Voda či přímo vodní turbína dokáže vyrobit elektřinu, kterou 

používáme doma. Na vodě plují lodě apod. 

 Jak se voda značí na mapách? 

Modrou barvou. 

Proč se naše planeta nazývá modrou planetou?  

Pokud bychom mohli vidět naši Zemi z vesmíru, viděli bychom, že je totiž téměř ze ¾ pokrytá 

vodou- kterou tvoří oceány, moře, jezera, potoky anebo např. rybníky. Vodu najdeme i v půdě 

a ve vzduchu, dokonce i v našich tělech. 

Jak se nazývá místo, kde není téměř žádná voda? 

Poušť- např.  Sahara. 

 

Je na našem území moře? 

Ne, naše republika bohužel moře ani oceán nemá a proto jezdíme za mořem do ciziny. 

 

Na závěr pak můžeme s žáky vytvořit jednoduché pexeso a v závěru hodiny si ho společně ve 

dvojicích zahrát. 
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2. VODA A MÍSTO, KDE ŽIJEME 
Pomůcky: 

pracovní list č. 2, mapa středočeského kraje případně mapa České republiky, pastelky, 

temperové barvy,  nůžky, materiál na výrobu makety rybníka 

Cíl:  

Žáci  

 se naučí pracovat s mapou, hledat na mapě 

 seznámí se značením vody na mapách 

 osvojí si novou slovní zásobu- názvy zvířat a rostlin 

 si upevní představu, jak vypadá rybník 

 rozvijí si jemnou motoriku v rámci výroby makety rybníka, lepení, stříhání, skládání 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na osvojení práce s mapou, na hledání v mapě, orientaci v ní, využití 

informací získaných z mapy. Seznámení se s okolím z pohledu vodních ploch.  Seznámí se a 

ujasní si, která zvířata a rostliny najdeme kolem vody, či která tu opravdu nežijí. 

 

Pracovní list: 

První pracovní list, otázky a jednotlivé úkoly jsou věnovány práci s mapou. Otázky i úkoly jsou 

stále ještě poměrně  obecné a jednoduché, měly by odpovídat úrovni dětí. Samozřejmě je 

možné dětem při řešení pomoci  dalšími návodnými obrázky či výběrem z několika variant 

odpovědí. Odpovědi na otázky v případě potřeby naleznete dále. 

Jakou barvou se značí voda a vodní plochy na mapě?  

Modrou barvou. 

Mohli bychom na nějaké mapě středočeského kraje či České republiky najít moře? 

Ne nemohli, protože náš kraj ani celá naše země bohužel žádné moře nemá. 

Které ze zvířat můžeme vidět u rybníka? Označ ho a zkus pojmenovat. Pojmenuj i ty, která u 

rybníka nenajdeme. 

Ano- Kapr obecný, Kachna divoká, Labuť velká 

Ne- Slon indický,  Drak, Sova pálená 

Které rostliny můžeme vidět kolem vody? Označ je kroužkem a zkus pojmenovat pomocí 

atlasu rostlin. 

Ano- Vrba hlavatá, Blatouch bahenní, Rákos obecný 

Ne- Zvonek luční, Maceška drobnokvětá, Kapradí 

Napadnou tě další zvířata, která bychom našli u vody- rybníka nebo potoka? 

Např. Skokan zelený, Ropucha, čolci, potkani, vydry, nutrie, nejrůznější hmyz-vážky, šídla, 

potápníci, ptáci- čáp, ledňáček, husy. 
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3. SKUPENSTVÍ VODY A JEJÍ PODOBY 
Pomůcky: 

pracovní list č. 3, pastelky, nůžky,  voda, rychlovarná konvice, lednice s mrazákem či led, 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmem skupenství: pevné plynné, kapalné 

 Seznámí se s pojmy bod varu, bod tání 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Vyzkouší si, jak vzniká led, pára, jak tají věci 

 rozvijí si jemnou motoriku v rámci lepení, stříhání 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na osvojení a pochopení pojmu skupenství. Žáci v praxi zjistí, jak 

dlouho vzniká led, jak naopak taje a mění se zpátky ve vodu, jak vzniká pára.   

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován velice prakticky. Žáci si sami vše v praxi ověří a tak spojí teoretické 

poznatky s praxí. Doplňující otázky i úkoly jsou poměrně jednoduché, měly by stále 

odpovídat úrovni dětí. Samozřejmě  i zde je možné žákům při řešení pomoci  dalšími 

návodnými obrázky či výběrem z několika variant odpovědí. Odpovědi na otázky v případě 

potřeby naleznete dále. 

Prohlédni si následující obrázky. Zkus pojmenovat, co na nich vidíš. 

Led, sněhová vločka, sníh, jinovatka,ledovec, oblaka, pára nad hrncem, pára z komína, potok, 

Rybník, pitná voda. 

Co je to skupenství vody? V jaké podobě známe vodu? 

Je to stav látky, pro který jsou charakteristické určité vlastnosti. Voda má tři skupenství: 

pevné, plynné, kapalné. 

Voda začne vřít a mění se v páru. 

Víš, v kolika stupních se voda začíná vařit? 

Při 100°C, bod varu. 

Jak se nazývá chvíle, kdy se z vody stane led? 

Při 0°C, bod tuhnutí. 

Jak se nazývá chvíle, kdy se led znovu mění na vodu? 

Bod tání. 

Co ještě  mimo led taje? Vyber z obrázků. 

Zmrzlina,sníh 

Zkus obrázky z prvního úkolu zařadit podle skupenství. 

Kapalina- potok, rybník, pitná voda 

Plynná látka- mraky,pára nad hrncem, komíny,  

Pevná látka- led, vločka, sníh, jinovatka,ledovec 
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4. VLASTNOSTI VODY 
Pomůcky: 

pracovní list č. 4, psací potřeby,  voda, sůl, kelímek 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si pojmy: sladká, slaná voda, pitná, užitková, balená, odpadní 

 Seznámí se s pojmy: měkká, tvrdá voda 

 Osvojí si novou slovní zásobu související s vlastnostmi vody 

 Osvojí si různé protiklady 

 Rozvijí si své smysly- chuť 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na seznámení se s vlastnostmi vody a jejich osvojením. Žáci během 

pokusu zjistí, jak chutná běžná voda z kohoutku, jak vzniká slaná voda, jak ji lze vyrobit i jak 

chutná v různé koncentraci. Osvojí si základní termíny související s druhem a kvalitou vody. 

Procvičí si protiklady jako je teplá x studená, měkká x tvrdá, kalná x čirá apod. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován velice prakticky. Žáci si sami vše v praxi ověří a tak spojí své 

teoretické poznatky s praxí. Doplňující otázky i úkoly jsou poměrně jednoduché, měly by 

stále odpovídat úrovni dětí. Samozřejmě  i zde je možné žákům při řešení pomoci  dalšími 

návodnými obrázky či výběrem z několika variant odpovědí. Odpovědi na otázky v případě 

potřeby naleznete dále. 

Zkus říct, jaká může být voda? 

Dobrá, špatná, čistá, špinavá, smradlavá, kalná, studená, teplá, zelená, pitná…. 

Jak lze vyrobit slanou vodu? 

Do sladké vody musíme přidat sůl. 

Jaká může být voda? 

sladká                          kyselá                   čirá                   ledová           měkká 

             modrá                     slaná                   hořká                  horká 

surová                 kalná                    studená                zelená                teplá 

             pitná                 balená                     užitková                  odpadní 

dešťová              vroucí                   podzemní             zamrzlá 

 

Doplň protiklady 

Teplá  - studená 

Zamrzlá – vroucí 

Slaná – sladká 

Kalná – čirá 

Měkká – tvrdá 
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Dokážeš vysvětlit tyto pojmy a říct, kde takovou vodu najdeme: 

Slaná voda – nebo také mořská voda je voda z moře, oceánu nebo slaného jezera, která 

obsahuje chemické látky způsobující její slanost 

Sladká voda –je opakem mořské vody,  přirozeně se vyskytující na povrchu Země, obvykle 

v potocích, řekách, rybnících, jezerech či rašeliništích.  

Ledová voda – je voda, která se svou teplotou a konzistencí blíží vodě na bodu mrazu, ale 

ještě to není led. 

Vroucí voda – je voda, která má teplotu bodu varu, což je 100°C. 

Pitná voda – je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá 

onemocnění nebo poruchy zdraví, je určena k pití, vaření, přípravě jídel a nápojů, voda 

používaná v potravinářství. 

Užitková voda –  je hygienicky nezávadná voda, které se však nepoužívá jako pitná voda a 

na vaření, ale jen na mytí, koupání a pro výrobní účely.  

Odpadní voda – je voda, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. 

Co znamená měkká a tvrdá voda? 

Tvrdá voda obsahuje více minerálů než měkká. Voda z povrchových zdrojů neprotéká 
horninami, a proto obsahuje minerálů méně. Je tedy měkká. Tvrdá voda ovlivňuje negativně 
rozvody vody - potrubí a spotřebiče. Je i chuťově méně příjemná. Způsobuje také vznik tzv. 
vodního kamene. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%99e
http://cs.wikipedia.org/wiki/Oce%C3%A1n
http://cs.wikipedia.org/wiki/Slan%C3%A9_jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Zem%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Potok
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%98eka
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Jezero
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ra%C5%A1elini%C5%A1t%C4%9B
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pitn%C3%A1_voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Va%C5%99en%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Koup%C3%A1n%C3%AD&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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5. ŽIVOT VE VODĚ I KOLEM NÍ 
Pomůcky: 

pracovní list č. 5, knihy o zvířatech a rostlinách kolem vody  České republiky, pastelky, fixy, 

modelína na modelování 

Cíl:  

Žáci  

 dozví se, jak chránit přírodu, co jí ohrožuje 

 seznámí se s pojmem ekologie, ekologická výchova 

 osvojí si novou slovní zásobu- názvy zvířat a rostlin 

 rozvijí si své smysly při poslechu zvuků zvířat, jejich poznání 

 seznámí se s pojmy: ryby, ptáci, obojživelníci 

 rozvijí si jemnou motoriku při modelování zvířat případně rostlin 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání života kolem vody a vodních ploch. Žáci poznávají nová 

i známá zvířata a rostliny, které lze najít u vody. Osvojí si poznatky ze základů ekologie, co do 

přírody a vody patří a co ne. Naučí se malovat či modelovat jedno zvířátko z vodního 

prostředí. 

 

Pracovní list: 

Jedná se o první z řady pracovních listů, který je zaměřen na rostliny a živočichy kolem vody. 

Tento pracovní list je orientován obecně a je takovým první nástřelem, abychom zjistili, jak 

jsou na tom žáci s vědomostmi z této oblasti. List je tedy zaměřen spíše obecně. 

K pracovnímu listu je potřeba využít záznamu zvuků zvířat. Pokud by nebylo možné využít 

záznamu, můžeme úkol otočit a děti mohou nejprve poznat zvíře na obrázku a následně  

předvést  podle obrázku zvířete správný zvuk. 

Co můžeme vidět kolem vody? U rybníka, potoka. Pěkné věci i ty horší. 

Nejrůznější rostliny- rákos, vrba, leknín, blatouch apod. 

Nejrůznější zvířata – ryby, žáby, ptáky, brouky,motýli, vážky a jiné. 

Odpadky, plechovky, PET-lahve, obaly, pneumatiky. 

Prohlédni si a pojmenuj následující obrázky, patří všechny k vodě? 

Ano- obr.1  trávy, obr.2 rákos, obr.3 blatouch, obr.4 kachny, obr.6 ryba, obr. 7 labutě 

Ne- obr.5 pneumatiky, obr.8 PET-lahve, obr.9 auta ve vodě 

Které obrázky k vodě nepatří a proč? 

Do přírody nepatří pneumatiky, Pet-láhve či auta ve vodě- všechno jsou to odpadky, které se 

venku nemají vyhazovat a škodí životnímu prostředí. Auto nemá u rybníka, co dělat, protože 

může olejem nebo svým palivem znečistit vodu a tím například zabít ryby a ostatní živočichy, 

kteří by v ní mohli být. 
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Poslouchej a zkus říct, co slyšíš? 

Zvuk č.1 – Rosnička zelená 

http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=5500.00  

Zvuk č.2 – Kachna divoká 

http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=48.00 

Zvuk č. 3 – Racek chechtavý 

http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=189.00 

Pozor na začátku každého zvukového záznamu je název zvířete! Pro tento úkol je nutné posunout 

záznam o pár sekund dopředu. Lze využít i jiných záznamu. 

Přiřaď správný zvuk ke správnému obrázku 

Obrázek číslo 1 – zvuk číslo 1 

Obrázek číslo 2- zvuk číslo 2 

Obrázek číslo 3 – zvuk číslo 3 

Pojmenuj zvířata na obrázcích a rozděl je do skupin: ryby, ptáci, obojživelníci 

Obr. 1 – Čolek obecný (obojživelník) 

Obr. 2 – Kapr obecný (ryba) 

Obr. 3 – Labuť velká (pták) 

Obr. 4 – Rosnička zelená (obojživelník) 

Obr. 5 – Kachna divoká (pták) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=5500.00
http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=48.00
http://www.prirodainfo.cz/domains/prirodainfo.cz/zvuky.php?cislo=189.00
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6. TECHNICKÉ STAVBY NA VODĚ - 

PROTIPOVODŇOVÁ OCHRANA 
Pomůcky: 

pracovní list č. 6, psací potřeby, kbelík, štěrk, písek, jiný přírodní materiál 

Cíl:  

Žáci  

 Se seznámí s pojmy povodeň, protipovodňová hráz  

 Třídí materiály podle jejich druhu 

 Vyzkouší si, jak lze postavit hráz z různých materiálů 

 Rozvijí si jemnou motoriku v rámci praktických úkolů 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován jedné z řady technických staveb, které můžeme naleznout kolem 

vody či přímo na ní. Tentokrát jde o protipovodňovou hráz, která se v posledních letech 

hojně buduje, z důvodu častých povodní a záplav. Žáci se proto v pracovním listě seznámí 

s tím, co to vlastně vůbec povodeň je, jak vzniká, jak ji lze předcházet a následně i jak ji lze 

zabránit. Dozví se, z jakých materiálů lze protipovodňovou ochranu postavit a v závěru si i 

vyzkouší pravdivost této informace.  

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován prakticky. Žáci si sami vše v praxi ověří a tak spojí teoretické 

poznatky s praxí. Doplňující otázky jsou trochu těžší ,ale stále by měly odpovídat úrovni dětí. 

Samozřejmě  i zde je možné žákům při řešení pomoci  dalšími návodnými obrázky či výběrem 

z několika variant odpovědí. Odpovědi na otázky v případě potřeby naleznete dále. 

Prohlédni si následující obrázky. Dokážeš vysvětlit slovo povodeň? 

Povodeň je přírodní jev způsobený rozlitím nadměrného množství vody v krajině mimo koryta 

vodních toků. 

Jak může povodeň vzniknout? 

Všechny odpovědi jsou správně. 

Jakým způsobem se lidé snaží zabránit povodním? 

B, Staví nejrůznější technické stavby (hráze, nádrže, poldery), které zabraňují povodním či 

záplavám. 

C, Čistí a zpevňují koryta řek a potoků. 

Ukaž na obrázku protipovodňovou hráz. 

Obr. č. 1  

Prohlédni si následující obrázky a řekni, co na nich vidíš. 

Obr. 1 – zpevnění koryta řeky 

Obr. 2 – část protipovodňové hráze 

Dokázal bys postavit protipovodňovou hráz? Co by se dalo použít za materiál? 

Lze využít všech těchto materiálů mimo samotného písku, záleží na místě použití. Např. ve 

městě se často využívá tzv. mobilních hrází z hliniku, v přírodě zase různých valů z hlíny, 

štěrku či velkých kamenů. Při nečekaných záplavách v obcích se často využívá k ochraně 

obydlí pytlů s pískem. Samotný písek by voda hned odplavila. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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7. LODNÍ DOPRAVA 
Pomůcky: 

pracovní list č. 7, psací potřeby, pastelky, papír A4, miska na vodu, voda, nůžky, brčko, 

kamínky 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmem lodní doprava 

 Osvojí si novou slovní zásobu ve spojení s lodní dopravou: trajekt, přívoz, vor, 

ponorka, parník aj. 

 Vyzkouší si svůj dech – vlnky na vodě 

 Rozvijí si jemnou motoriku v rámci stříhání a skládání papíru 

 Osvojí si pravidla hry pexeso 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován tématu lodní dopravy, jejím plavidlům a místům, kde se s ní můžeme 

potkat. Žáci se naučí skládat lodičku. Osvojí si pravidla hry pexeso.  

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován velice prakticky. Najdeme zde velkou řadu obrázků s nejrůznějšími 

plavidly. Doplňující otázky i úkoly jsou poměrně jednoduché, měly by stále odpovídat úrovni 

dětí. Odpovědi na otázky v případě potřeby  opět naleznete dále. 

Co se rozumí pojmem lodní doprava? 

Je druh dopravy, který je zajišťován plavbou po vodních tocích nejčastěji řekách, jezerech, 

kanálech, průplavech či mořích, oceánech, na vodě či pod vodní hladinou. 

Kde všude můžeme lodní dopravu najít? Vyber správné odpovědi. 

a, moře      b,řeky        d,průplavy      e,kanály      f, jezera 

Pojmenuj dopravní prostředky lodní dopravy 

obr.1 – nákladní loď                         obr. 2 – vor 

obr. 3 – ponorka                               obr. 4 – přívoz 

obr. 5 – trajekt                                  obr. 6 – parník 

Zkus doplnit následující text. 

Lodní dopravu můžeme dělit podle různých hledisek: 

 PODLE DRUHU TOKU:  Na námořní        a       vnitrozemskou. 

 PODLE VYUŽITÍ:   Na     osobní       a   nákladní. 

 PODLE PRAVIDELNOSTI JÍZDY:  Na   linkovou  a    příležitostnou. 

Jak jezdí přívoz? Vyber správnou odpověď. 

B,  jezdí z jedné strany řeky na druhou 

Co je to trajekt? 

A, Druh lodní dopravy, který většinou spojuje ostrov s pevninou, přepravuje jak osoby, tak i 

jiné dopravní prostředky. 

Jaký z již jmenovaných dopravních prostředků na vodě jezdí u nás ve středočeském kraji? 

Parníky , přívozy,  malé osobní lodě, pramice, kanoe a kajaky. 
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8. RYBY V NAŠICH ŘEKÁCH A RYBNÍCÍCH 
Pomůcky: 

pracovní list č. 8, knihy o zvířatech (atlas ryb) vod  České republiky, pastelky, fixy. 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si části těla ryb 

 Osvojí si názvy ryb žijících v našich vodách 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť. Naučí se novou říkanku – Kapr nemluva 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Procvičí si jemnou motoriku –rybí bludiště 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání ryb a jejich života. Žáci se dozví o tom, co ryby žerou, 

jak je složeno jejich tělo, kde všude je můžeme najít. Naučí se recitovat novou říkanku. 

  

Pracovní list: 

Jedná se o další z řady pracovních listů, který je zaměřen na rostliny a živočichy kolem vody. 

Tento pracovní list je věnován rybám našich vod a jejich životu. K pracovnímu listu je 

v případě potřeby použít atlasu ryb či jinou knihu o zvířatech. Pracovní list má v závěru 

několik praktických úkolů, které jsou možné využít podle schopností a dovedností vašich 

žáků. 

Jaká je naše nejběžnější a neznámější ryba? 

Kapr obecný 

Doplň následující tvrzení. 
  
 Ryby dělíme podle prostředí, kde žijí-  na mořské a  sladkovodní. 

V naší republice žijí volně v přírodě jen ryby sladkovodní. 

Zkus popsat základní části ryby 

Ocas          Trup             Hlava       Ploutve 

 

Víš, kde bys našel tyto další části? Spoj název s místem, kde leží. 

Hmatové vousy                       Skřele                         Čichové jamky 

  

 

 

 

 

 

 

                                                    Šupiny                           Oči   
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Čím jsou ryby charakteristické? Co mají jen ony, ostatní zvířata to nemají. 

Malá rada-má to něco společného s dýcháním. 

Ryby dýchají jako jediné pomocí žáber. 

Znáš nějaké druhy ryb, které žijí v našich řekách či rybnících? 

Kapr, lín, pstruh, štika, cejn, sumec… 

Poznáš na obrázku nějakou rybu, víš, jak se jmenuje? 

Obr. 1 – Pstruh potoční 

Obr. 2 – Štika obecná 

Obr. 3 – Sumec velký 

Obr. 4 – Okoun říční 

Obr. 5 – Lin obecný 

Znáš nějakou mořskou rybu, kterou u nás ve vodách nenajdeme? 

Žralok, velryba, losos, makrela, treska, sleď 

Víš, co žerou ryby?  

Jiné drobné živočichy, rostliny, mušky 

Podle jídelníčku je tedy můžeme rozdělit na ryby: masožravé (dravé) 

                                                                                býložravé 

                                                                                všežravé 
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9. ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ KOLEM VODY 1 - PTÁCI 
Pomůcky: 

pracovní list č. 9, knihy o zvířatech (atlas ptáků) vod  České republiky, pastelky, fixy. 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si části těla ptáků 

 Osvojí si názvy ptáků žijících v našich vodách 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku- skládání papírové vlaštovky 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání další skupiny zvířat, která žijí v blízkosti vody či přímo 

na ní. Tentokrát jsou touto skupinou ptáci. Žáci se dozvědí, jak je složeno jejich tělo, kde 

všude je můžeme najít, čím se živí. Naučí se, jak pozorovat a jak poznávat některé základní 

ptáky. 

Pracovní list: 

Jedná se o další z řady pracovních listů, který je zaměřen živočichy kolem vody. Tento 

pracovní list je věnován ptákům našich vod a jejich životu. K pracovnímu listu je v případě 

potřeby použít atlasu ptáků či jinou knihu o zvířatech. Pracovní list má v závěru několik 

praktických úkolů, které jsou možné využít podle schopností a dovedností vašich žáků. 

 

Kde všude můžeme kolem vody najít živočichy? Doplň předložky NAD, POD, U a NA. 

                  

                                      NAD                                                                        U 

NA 

                                                     POD 

 

 

 

 

 

Odhadneš, kolik (řádově) živočichů žije kolem vody?  

                      c, tisíce 

Jednou z nejpočetnějších skupin živočichů, kteří žijí u vody jsou ptáci. Znáš nějaké? 

Kachny, labutě, vlaštovky, rackové, husy, lyska, ledňáček, volavka 

Co dělají nejčastěji ptáci u vody? 

Většina ptáků se kolem vody pohybuje a žije zde kvůli potravě. 
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Co je pro všechny ptáky typické? Jak vypadají? Popiš tělo ptáka 

Mají na těle peří, plovací blány mezi prsty na nohou pro lepší plavání, tvar zobáku 

uzpůsobený k životu na vodní hladině. 

            Hlava                                                      Zobák 

                      Krk                   

                      Ocas                                             Tělo (trup) 

 

                   Křídla                                               Nohy 

 

 

 

Víš, čím jsou charakteristické nohy vodních ptáků? 

Mají plovací blány mezi prsty pro lepší plavání. 

Víš, čím se ptáci živí? 

Vodní rostliny, menší rybky, hmyz, červy či různé larvy. 

Víš, co má na povrchu těla každý pták? Pokus se ho namalovat 

 Peří  

 

 

 

 

 

 

 

 

Poznáš na obrázcích některé druhy ptáků, kteří žijí kolem vody? Pokud nevíš, zkus použít 

nějaký atlas ptáků a zkus je pojmenovat. 

Obr.1  Vlaštovka obecná 

Obr.2  Břehule říční 

Obr.3  Kachna divoká 

Obr.4  Labuť velká 

Obr.5  Husa velká 

Obr.6  Ledňáček  říční 

Obr.7  Čáp bílý 

Obr.8  Lyska černá 

Zkuste si vzpomenout, jaké živočichy nejen ptáky jste viděli u rybníka, řeky. 

Kachny, husy, labutě, vlaštovky, ryby, komáři, žáby aj. 
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10. ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ KOLEM VODY 2 - HMYZ 
Pomůcky: 

pracovní list č. 10, knihy o zvířatech (atlas hmyzu), psací potřeby, kelímek, voda, papírek, 

jehla, kamínek, pírko. 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se se skupinou živočichů- hmyzem 

 Osvojí si části těla hmyzu 

 Osvojí si názvy hmyzu 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku- práce s drobným materiálem, pokus. 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání další skupiny živočichů tentokrát s hmyzem. Žáci se  

opět dozvědí, jak je složeno jejich tělo, kde všude je můžeme najít. Na závěr pak v praxi 

vyzkouší, jak těžké je pro hmyz udržet se na hladině. 

 

Pracovní list: 

Jedná se o další z řady pracovních listů, který je zaměřen  na živočichy kolem vody. Tento 

pracovní list je věnován hmyzu našich vod a jejich životu. K pracovnímu listu je v případě 

potřeby použít atlasu hmyzu či jinou knihu o vodních živočiších. Pracovní list má v závěru 

několik praktických úkolů, které jsou možné využít podle schopností a dovedností vašich 

žáků. 

Víš, která zvířata se řadí například mezi hmyz? Pokud to nevíš jistě, zkus si alespoň tipnout                         

B, vážka               C, komár                    D, potápník              F, vodoměrka 

Jaké základní části hmyz má? 

Hlava             oči               křídla           hruď            nohy 

Hmyz, ale nežije jen nad hladinou vody, ale i přímo na hladině. Prohlédni si obrázek a zkus ho 

pojmenovat. Je to docela známý hmyz a můžeš ho vidět opravdu často. 

Vodoměrka obecná 

Dokázal bys poznat živočicha na obrázku? 

Komár pisklavý 

Jak se jmenuje píseň? 

Komáři se ženili. 

Nyní jsme si již řekli, že u vody žijí ryby, ptáci, hmyz. Napadá tě, jaké další skupiny živočichů 

tu např. ještě  najdeme? Nápovědu najdeš na obrázcích. 

Savci – Vydra říční, Nutrie říční 

 Obojživelníci – Skokan zelený, Čolek tečkovaný 
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11. ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ KOLEM VODY 3 - SAVCI 
Pomůcky: 

pracovní list č. 11, knihy o zvířatech, psací potřeby, pastelky 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se se skupinou živočichů- savci 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku- omalovánky 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání další skupiny živočichů tentokrát savců. Žáci se opět 

dozvědí, kde všude je můžeme najít a která zvířata do této skupiny patří.  

 

Pracovní list: 

Jedná se o další z řady pracovních listů, který je zaměřen na živočichy kolem vody. Tento 

pracovní list je věnován savcům našich vod a jejich životu. K pracovnímu listu je v případě 

potřeby použít atlas zvířat či jinou knihu o vodních živočiších. Pracovní list má v závěru 

několik praktických úkolů, které jsou možné využít podle schopností a dovedností vašich 

žáků- básnička (jazykolam), omalovánky. 

 

Odpovědi k pracovnímu listu: 

V minulých pracovních listech jsme se dozvěděli o rybách, ptácích a hmyzu, kteří žijí 

v blízkosti vody či přímo v ní. Ale nejsou jediní. Zůstalo ještě velké množství živočichů, které 

můžeme zařadit do dalších skupin. Jakých, vzpomenete si? 

Obojživelníci- žáby, čolci 

Hadi – Užovka 

Želvy- Želva bahenní 

Savci – Vydra, Bobr, Nutrie 

 

Co to znamená, že je zvíře savec? 

Svá mláďata krmí  výhradně mateřským mlékem kojením, což znamená sáním z mléčných 

žláz. 

Víš, která zvířata se řadí například mezi savce? 

B, Nutrie           C, Myška            D, Netopýr           F, Bobr 

Savci u vody jsou bohužel velmi plaší, mají výborný sluch a čich a jsou tedy velmi málo k 

vidění. Kdy bychom je nejlépe mohli pozorovat a jak? 

Tito savci se nejlépe pozorují v noci nebo k večeru,  k vodě se pak musíme přibližovat velice 

tiše a pomalu, proti směru větru. 
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Dokážeš pojmenovat některé z těchto savců? 

Obr.1 Nutrie říční 

Obr.2 Myška drobná 

Obr.3 Vydra říční 

Obr.4 Bobr evropský 

Dokážeš přiřadit následující tvrzení k jednotlivým zvířatům? Pomůžou ti určitě předchozí 

obrázky. 

K lezení v trávě využívá často svůj drobný,ale hbitý ocásek.   ………  Myška drobná 

Jeho tělo zdobí ohromný plochý ocas. …… Bobr evropský 

Dříve žila spíše v zajetí, chovala se pro maso na farmách. V současnosti se v přírodě kvůli 

lidem dost přemnožila a vidíme ji celkem často. …………  Nutrie říční 

Velice ráda jí  ryby. Existuje o ní i jeden večerníček. ………  Vydra říční 

Víš, které z těchto zvířat dokáže skácet strom a stavět hráze? 

Bobr evropský 
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12. ZVÍŘATA ŽIJÍCÍ KOLEM VODY 4 - BOJŽIVELNÍCI 
Pomůcky: 

pracovní list č. 12, knihy o zvířatech, psací potřeby, pastelky, modelína 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se se skupinou živočichů- obojživelníci 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku- omalovánky 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na poznávání další skupiny živočichů tentokrát obojživelníků. Žáci se 

opět dozvědí, kde všude je můžeme najít, která zvířata do této skupiny patří, jak se živí či jak 

se vyvíjí.   

 

Pracovní list: 

Jedná se o poslední z řady pracovních listů, který je zaměřen na živočichy kolem vody. Tento 

pracovní list je věnován obojživelníkům našich vod a jejich životu. K pracovnímu listu je 

v případě potřeby použít atlas zvířat či jinou knihu o vodních živočiších. Pracovní list má 

v závěru několik praktických úkolů, které jsou možné využít podle schopností a dovedností 

vašich žáků- modelování, omalovánky. 

Odpovědi k pracovnímu listu: 

Zkus si poslechnout pozorně zvuk ze záznamu a říct, co na něm slyšíš. Poznáš, co je to za 

živočicha? Nápověda- je to některé ze živočichů na obrázku.  

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%

C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(C

hordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEivel

n%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%

C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1 

Žába – rosnička zelená 

Víš, do jaké skupiny živočichů patří živočich, jehož zvuk jsi slyšel? 

a, obojživelníci                       

Dokázal bys vysvětlit pojem obojživelníci? Co to znamená? 

Obojživelníci jsou živočichové, kteří část svého života tráví ve vodě a část na souši (na zemi). 

Pokus se zjistit, čím se živí většinou obojživelníci. 

Nejprve rostlinnou stravou a v dospělosti drobnými živočichy, žížalami či mouchami. 

Znáš nějaké zástupce obojživelníků? Jako nápověda ti pomůže následující omalovánka. 

Žáby, mloci. 

Víš, jak se nazývá zvuk, který vydává žába? 

Kvákání, kuňkání. 

 

 

 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98%C3%A1d%3a_%C5%BE%C3%A1by_(Anura)/%C4%8Cele%C4%8F%3a_rosni%C4%8Dkovit%C3%AD_(Hylidae)/Druh%3a_rosni%C4%8Dka_zelen%C3%A1
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Spoj obrázky s jejich správným názvem. Pokus se obrázky seřadit podle toho, jak vzniká žába. 

Použij šipky. 

 

 Dospělý jedinec 

 

 

Malá žabička 

 Vajíčka 

 

 

 

 

 

Pulci s končetinami 

a ocasem 

 

 

 

Pulci s ocasem a  

Zadními končetinami                                            Malý pulci s ocasem 

 

 

 

Prohlédni si následující obrázky a přiřaď k nim správný název živočicha. 

Obr. 1 – Rosnička zelená 

Obr. 2 – Mlok skvrnitý 

Obr. 3 – Kuňka žlutobřichá 

Obr.4 – Čolek velký 
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13. TECHNICKÉ STAVBY NA VODĚ - PŘEHRADA 
 

Pomůcky: 

pracovní list č. 13, psací potřeby, nůžky, mapa 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmy přehrada, hráz, elektrárna 

 Seznámí se s tím, jak vypadá vodní nádrž a jaké části ji tvoří, jak vznikne a jak je 

využívána 

 Upevní si dovednosti práce s počítačem. 

 Naučí se vyhledávat informace  

 Rozšíří si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku - stříhání 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován technické stavbě konkrétně vodním nádržím, které můžeme v České 

republice nalézt poměrně často. Žáci si osvojí základní věci o přehradách, jak vznikají, k čemu 

jsou využívány a jak vypadají. Naučí se pracovat s mapou, hledat na ní či vyhledávat 

potřebné informace na internetu. Na závěr si pak mohou žáci společně zahrát pexeso na 

téma přehrady. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list přestože je orientován prakticky a zvládnou ho všichni žáci. 

Pokus se vysvětlit vlastními slovy, co je to přehrada? 

Přehrada je vodní nádrž, která vznikla umělým přehrazením vodního toku hrází. 

Jak tedy vznikají přehrady? 

a, postaví je člověk                      

 K čemu se přehrady nejvíce využívají? 

A, jako zásobárna vody 

B, jako vodní elektrárna 

C, jako ochrana před povodněmi 

D, jako místo na rekreaci 

E, místo ke sportům 

F, okrajově i k rybaření 

Znáš název nějaké přehrady? Může ležet kdekoli v naší republice. 

Např. Brněnská, Sečská, Pařížov, Vrchlice, Lipno, Orlík, Vranovská p., Dlouhé stráně, Nové 

Mlýny, Rozkoš, Slapy, Želiv aj. 

Co je nejdůležitější částí přehrady?   Hráz 

Z jakého materiálu se staví hráze?   Z betonu 

Zjisti, co znamená tato cedule a kde ji můžeš najít. 

Jedná se o označení vodního zdroje, který slouží jako zdroj pitné vody. Není k němu povolen 

vstup, nemůže se v něm koupat, ani nijak jinak využívat ke sportu. 
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14. RYBNÍKÁŘSTVÍ V ČECHÁCH 
Pomůcky: 

pracovní list č. 14, pastelky, fixy, mapa středočeského kraje, mapa České republiky, PET lahve 

na výrobu ryby, nůžky, lepící páska, barvy na dozdobení 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si části těla ryb 

 Seznámí se s principem sádem- k čemu slouží. 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť. Naučí se zpívat písničku o rybníce. 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Procvičí si jemnou motoriku – omalovánky 

 Získá informace o vzniku rybníků, jejich počtu 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na život ryb, jejich stavbu těla. Žáci se seznámí se sádkami a dozví se, 

co se v nich děje. Dále si osvojí informace týkající se vzniku, existence a počtu rybníků v naší 

republice. Dozví se, jaký rybník je největší v našem kraji, v celé republice. 
 

Pracovní list: 

Jedná se o další z řady pracovních listů, který je zaměřen na ryby a jejich život. Žáci se dozví, 

kde ryby žijí a jak, k čemu slouží rybí sádky či které věci potřebuje správný rybář. Dozví se 

něco málo o zakládání rybníků a jejich historii. Procvičí si hledání na mapě- hledání vodní 

plochy, hledání podle názvu.  

Kde mohou žít ryby? 

a,      rybník                            b,  potok 

c,      přehrada                       d,  jezero 

e,     nádrž 

Poznáš, co je na obrázcích? 

Jsou to rybí sádky. 

Na co jsou rybí sádky? K čemu slouží? 

Sádky jsou vodní nádrže, které jsou určeny k přechovávání či chovu ryb. 

Zkus vyluštit rybí tajenku. Pojmenuj jednotlivé obrázky a názvy vepiš do tajenky. 

 1. K Á Ď  

 2. H L A V A  

 3. P L O U T E V 

 4. T R U P  

 

 5. O C A S  

 6. P O D B Ě R Á K  

7. H Á Č E K  

8. V L A S E C  

 9. Š U P I N A  

 10. Ž Á B R Ý  

Kapr obecný 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
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Znáš ve svém okolí nějaký rybník? Víš, jak se jmenuje? Žijí v něm ryby? 

Můžeme použít mapu našeho okolí a najít v ní nějaký rybník, jeho název. 

Víš, jak rybníky vznikají? 

Rybník je uměle vytvořená vodní nádrž určená především k chovu ryb, dále pak k chovu vodní 

drůbeže a plní i funkci přirozené retence (zadržování) vody.  

Co musí mít každý rybník? 

Rybník má přírodní dno a technickou vybavenost nutnou k regulaci vodní hladiny. Rybník je 

tvořen hrází, přítokovou částí, odpadem, popřípadě obvodovou stokou. 

Zkus zjistit pomocí internetu, který je největší rybník ve středočeském kraji. Zkus ho najít na 

mapě tohoto kraje. 

Žehuňský rybník (258ha)  Nachází se v okrese Kolín u vsi Žehuň mezi Poděbrady a Chlumcem 

nad Cidlinou. 

S pomocí internetu najdi i největší rybník České republiky, kde leží a jak je veliký? Zkus ho 

také najít na mapě. 

Největším českým rybníkem je Rožmberk, který leží na řece Lužnici a nachází se severně 

od Třeboně. Má plochu 4,89 km² a maximální hloubku 6 m. 

Dokážeš odhadnout, kolik je přibližně v České republice rybníků? 

Více než 20 000 

 

Jak byste definovali slovo rybníkářství? Co to znamená? 

Rybníkářství je chov a lov ryb, popřípadě vodních organizmů v rybníce nebo ve zvláštním 

rybochovném zařízení. Zvláštním rybochovným zařízením jsou sádka, rybí líhně, příkopové 

rybníčky, jiné vodní nádrže nebo chovná zařízení. Dále se rybníkářství zabývá projektováním, 

realizací, přestavbami či opravami rybníků.    

Znáš nějakou písničku, ve které se zpívá o rybníce? 

Např. Už se ten Tálinskej rybník nahání 

           Široký, hluboký… 

          Holka modrooká 

Výroba makety ryby z PET lahve. 

K výrobě jedné ryby jsou potřeba 2 lahve. Z první lahve vytvoříme přední část ryby ustřižením 

dolní části láhve. Z druhé lahve vytvoříme naopak zadní část makety rovněž odstřižením 

horního dílu. Zbylé dva díly slepíme lepící páskou.Konec ryby můžeme jen ozdobit, nebo 

můžeme odstřihnout dno a vytvořit ocas podle obrázku. Zdobit můžeme jakýmkoli způsobem 

polepením, pomalováním. 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_n%C3%A1dr%C5%BE
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Hr%C3%A1z_(stavba)
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Obvodov%C3%A1_stoka&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Okres_Kol%C3%ADn
http://cs.wikipedia.org/wiki/%C5%BDehu%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Pod%C4%9Bbrady
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumec_nad_Cidlinou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chlumec_nad_Cidlinou
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ro%C5%BEmberk
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lu%C5%BEnice
http://cs.wikipedia.org/wiki/T%C5%99ebo%C5%88
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kilometr_%C4%8Dtvere%C4%8Dn%C3%AD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Metr
http://cs.wikipedia.org/wiki/Lov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ryby
http://cs.wikipedia.org/wiki/Rybn%C3%ADk
http://cs.wikipedia.org/wiki/S%C3%A1dka
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Ryb%C3%AD_l%C3%ADhe%C5%88&action=edit&redlink=1
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15. TECHNICKÉ STAVBY - VODNÍ MLÝN 
Pomůcky: 

pracovní list č. 15, psací potřeby, pastelky 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si jak, vypadá mlýn, různé druhy mlýnů, život ve mlýně 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si kognitivní funkce, paměť - básnička 

 Rozvijí si jemnou motoriku v rámci praktických úkolů – omalovánky 

Úkoly: 

Pracovní list je prvním ze dvou pracovních listů, které jsou věnovány technické stavbě- 

mlýnu. Žáci se během práce seznámí s tím, co to je mlýn, čím je a čím může být poháněn. 

Jaké části mýval vždy vodní mlýn, bez kterých prostě nefungoval. Žáci si uvědomí, koho by ve 

mlýně mohli potkat a koho naopak ne. Pracovní list je řazen mezi jednodušší a vhodný pro 

všechny žáky. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován prakticky, je doplněn velkou řadou obrázků, na kterých si žáci 

mohou ověřit své znalosti.  

Znáte nějakou písničku nebo říkanku o mlýně? 

Např. Kolo, kolo mlýnský 

Prohlédněte si pořádně obrázek a řekněte, co na něm vidíte. 

Např. Dům, rybník, dům u vody, dřevěné kolo, mlýn, vodní mlýn 

Co je to vlastně mlýn? 

 b, Mlýn je stavba, kde se pomocí vody mele obilí a vzniká mouka. 

Prohlédněte si dva následující obrázky a zkuste říct, jaký je v nich rozdíl.  

Na obou obrázcích jsou mlýny, jen na prvním je mlýn vodní a na druhém větrný. Vodní mlýn 

má mlýnské kolo a větrný mlýn má kolo, kterým točí vítr. 

Kdo ve mlýně bydlel a o kom se to jen říkalo? 

V každém mlýně vždy bydlel mlynář, ale říkalo se, že už každého mlýna je vodník, který 

mlynáři buď pomáhá nebo mu škodí. 

Dokážeš pojmenovat následující obrázky, které jsou ve mlýně? 

Obr.1 – pytle s moukou                  Obr.3 – mlýnský náhon 

Obr.2 – mlýnské kolo                      Obr.4 – mlýnské kameny 

Poznáš, který z obrázků jsme ve mlýně nemohli vidět? 

Medvěda a rýži. 
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16. TECHNICKÉ STAVBY - VODNÍ MLÝN 2 
Pomůcky: 

pracovní list č. 16, psací potřeby, pastelky, nůžky, mouka, voda,  

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s postupem vzniku mouky 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Naučí se vyrábět vizovické těsto 

 Rozvijí si kognitivní funkce, paměť - básnička 

 Rozvijí si jemnou motoriku v rámci praktických úkolů – omalovánky, puzzle, 

modelování 

Úkoly: 

Pracovní list je druhou části předchozího pracovního listu a je prakticky věnován zpracování 

obilí na mouku. Žáci se naučí, jak vzniká mouka a co z ní můžeme vyrobit. Naučí se krátkou 

říkanku věnovanou tématu či se pokusí složit puzzle obrázku mlýna. Opět ho lze řadit mezi 

jednodušší pracovní listy vhodný pro všechny děti. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován prakticky, je doplněn velkou řadou obrázků, na kterých si žáci 

mohou ověřit své znalosti.  

Dokážeš říct, co je na následujících obrázcích, které můžeme vidět ve mlýně? 

Obr.1 – obilí 

Obr.2 – mouka 

Obr.3 – pytlíky mouky jako známe z obchodu 

Obr.4 – zrní 

Obr.5 – pytle s moukou 

Obr.6 – pečivo (produkt z mouky) 

Víš, jak se vyrábí těsto? Zkus s pomocí najít nějaký recept a udělat těsto např. vizovické. 

Z těsta pak zkus tvarovat různé tvary. 

Jedná se o těsto na dekorativní pečivo, které se ale nejí a slouží jako ozdoba. Základní recept 

je tvořen moukou, vodou, octem a vejcem. Z těsta se následně tvoří nejrůznější tvary či 

figurky. 

Mouku s vodou a octem smísíme, dobře prohněteme a necháme asi hodinu odpočinout.Poté 

tvarujeme nejrůznějším způsobem figurky, které necháme chvilku zaschnout, pak potřeme 

rozšlehaným vejcem a dáme pozvolna péct. 

Pojmenuj jednotlivé obrázky a doplň, jak jdou za sebou jednotlivé věci a co, z čeho vznikne? 

Obr.1 – obilí (to se vymlátí a vznikne z něj) 

Obr.2 – zrní (to se umele a vznikne) 

Obr.3 – mouka (z ní se pak udělá) 

Obr.4 – těsto (a to když se upeče) 

Obr.5 – nejrůznější pečivo 
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17. VODA V ZIMĚ 
Pomůcky: 

pracovní list č. 17, psací potřeby, pastelky, plastovou misku, kelímek od jogurtu, vodu, 

přírodniny, korálky, čajovou svíčku 

Cíl:  

Žáci  

 si zopakují, jaká máme roční období 

 si zopakují, v jakém skupenství  (podobě)se voda dá v zimě najít 

 rozvijí si slovní zásobu- zimní sporty, oblečení 

 rozvíjí si smyslové vnímání 

 rozvijí si jemnou motoriku – vybarvování, práce s drobným materiálem 

Úkoly: 

Pracovní list se věnuje vodě v zimě a zimě jako takové. Žáci se dozví, jak voda v zimě může 

vypadat a co pak následně na ní můžeme dělat. Rovněž si žáci upevní své dovednosti 

z praktického života v úkolu, co si musíme obléci v zimě. Žáci se seznámí s tím, jak vypadá 

vločka a sami si jí pokusí namalovat. Šikovnější si ji mohou pokusit i vystřihnout. Na závěr si 

žáci vyrobí z obyčejné vody ledový svícen, kde prakticky uvidí, jak se z vody (tekutiny) stane 

led (pevná látka). 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je poměrně jednoduchý a proto uvádím jen odpovědi na otázky, kde by mohlo 

dojít k nejasnostem. Ostatní otázky a úkoly lze řešit intuitivně. 

Co se děje v zimě s vodou? V co všechno se mění? 

Mění své skupenství z kapaliny na pevnou látku- sníh, led, námraza, jinovatka 

Výroba ledového svícnu 

Postup: Nejprve si nachystáme nejrůznější přírodniny (kaštany, šípek, šišky, větvičky, 

kamínky apod.) či jiné drobné barevné věci (korálky, kostičky apod.). Na jeden svícen 

potřebujeme jednu plastovou misku např. od zmrzliny, rostlinného tuku a jeden kelímek od 

jogurtu. Na dno velké misky nejprve naskládáme dekorativní předměty např. korálky. Do 

kelímku od jogurtu nasypeme kamínky a kelímek postavíme doprostřed na dno misky. Nyní 

misku naplníme vodou a dáme zamrazit nejlépe do mrazáku. Potom co voda zmrzne, 

vysypeme z kelímku kamínky a kelímek vyndáme z ledu. Pokud nám to nejde, nalijeme do 

kelímku vlažnou vodu, který okolní led povolí a kelímek půjde snáze vytáhnout. Nyní 

vyndáme i samotný svícen z velké misky a otočíme dnem vzhůru. Navrchu by měly být vidět 

drobné korálky, které jsme dali na dno. A nyní už můžeme vložit svíčku a rozsvítit. Nejlépe 

svícen působí v šeru či tmě.  
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18. PÉČE O ZVÍŘATA U VODNÍCH PLOCH V ZIMĚ 
Pomůcky: 

pracovní list č. 18, psací potřeby, nůžky, lepidlo, barevné papíry, lůj, různá semínka , věci na 

výrobu krmítka- zbytky dřeva, kladívko, hřebíčky 

Cíl:  

Žáci  

 Si zopakují, jaká máme roční období 

 si zopakují, jak vypadá příroda v zimě, v čem se liší 

 dozví se, co dělají a co jí zvířata v zimě u vody 

 naučí se pomáhat těmto zvířatům 

 rozvijí si slovní zásobu 

 rozvíjí si smyslové vnímání 

 rozvijí si jemnou motoriku – vybarvování, stříhání, práce s drobným materiálem 

Úkoly: 

Pracovní list se převážně věnuje zvířatům u vody a jejich péči o ně. Žáci se dozvědí, kdo za 

taková zvířata a jejich péči nese odpovědnost nebo jak můžeme rybářům či myslivcům sami 

pomoct. Žáci se naučí vyrábět krmení pro ptáky či realizovat stavbu krmítka. 

Pracovní list: 

Pracovní list je poměrně jednoduchý a proto uvádím jen odpovědi na otázky, kde by mohlo 

dojít k nejasnostem. Ostatní otázky a úkoly lze řešit opět intuitivně. 

Jak vypadá příroda v zimě? Jaký je rozdíl oproti jiným ročním dobám? 

Např. Jako by celá spala, všude je klid. Jako by vše stálo a příroda čekala než vysvitne první 

sluníčko. Voda v rybníce může být zamrzlá a kolem vody může být na stromech a keřích 

zbytky sněhu, jinovatka. 

Co dělají v zimě zvířata, která žijí ve vodě či blízko ní? 

Většina zvířat se zazimuje a zimu prospí. Kdo nespí, snaží se nezmrznout a nalézt si potravu. 

Nikdo se v zimě nerozmnožuje. 

Kdo a jak se stará v zimě o zvířata? 

Záleží, o jaká zvířata jde- většinou se ale starají rybáři nebo myslivci. Všichni se ale snaží, aby 

zvířata nezmrzla a měla co jíst, dýchat. Například rybáři musí před zimou pořádně nakrmit 

ryby, když pak mrzne, musí jim vysekávat díru do ledu, aby mohly ryby dýchat. Myslivci se 

pak starají o zvěř, aby měla co žrát. 

Můžeme jim pomoct i my sami? Jak? 

Můžeme jim pomoci hlavně s krmením. 

Poznáš, co je na obrázcích? 
Obr. 1 – krmení ryb 
Obr.2 – vysekávání díry do ledu 
Obr.3 – krmení zvěře v krmelci 
Obr.4 – krmení ptáků semínky 
Obr. 5 – krmení ptáků (labutí) 

Návod na lojovou kouli 

Koupíme v masně lůj, dá se koupit už i tavený. Trochu ho zahřejeme a přimícháme nejrůznější 

semínka, když začne tuhnout, uhněteme kouli, kterou můžeme zavěsit či dát do sítka. 
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19. VODA JAKO RELAXACE - PLAVECKÉ STYLY 
 

Pomůcky: 

pracovní list č. 19, pastelky, nůžky 

Cíl:  

Žáci  

 dozví se, kde všude se dá plavat 

 seznámí se s pojmem plavecký styl a jeho druhy 

 osvojí si novou slovní zásobu- různé vodní sporty 

 rozvijí si pohybové dovednosti při nácviku plaveckých stylů „nasuchu“  

 rozvijí si jemnou motoriku při malování a navrhování nových plavek 

Úkoly: 

Tento pracovní list je věnován relaxaci u vody. Co všechno můžeme u vody dělat a jak zde 

trávit volný čas. Žáci se dozvědí, kde všude se můžeme koupat a jaké plavecké styly existují. 

V průběhu si je sami mohou nacvičit „nasuchu“ případně pokud je možnost navštívit s dětmi 

bazén i ve vodě. Kromě plavání se pak dále pokosí pojmenovat sporty, které souvisí s vodou 

a které vodu potřebují. Na závěr se žáci pokusí navrhnout si vlastní plavky, vyzdobit si je a 

vystřihnout. Z vytvořených plavek můžeme udělat soutěž či výstavku. 

Jedná se o velmi praktický list, ve kterém žáci naleznou velkou řadu obrázků, u kterých 

můžeme dále diskutovat. Nejenom o tom, co všechno lze dělat u vody, ale i například, jak se 

správně u vody chovat, aby se nám nic nestalo. 

 

Pracovní list: 

V pracovním listě najdeme poměrně snadné a praktické otázky či úkoly. Vypracování 

správných odpovědí proto uvádím jen některé, které by mohly dělat problém či by mohly 

působit nejednoznačně. 

Kde všude můžeme plavat? 

Obr.1 – rybník 

Obr.2 – bazén 

Obr.3 – moře 

Obr.4 – koupaliště 

Znáš nějaké styly (druhy) plavání? 

Kraul, prsa, znak, motýlek, čubičku 

Poznáš je podle obrázku? Zkus jednotlivé styly pojmenovat a spojit správný název 

s obrázkem. 

Obr.1 – kraul 

Obr.2 – motýlek 

Obr.3 – prsa 

Obr.4 – znak 
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Dokázali byste odhadnout, který z plaveckých stylů je nejrychlejší? 

b, kraul 

Co potřebujeme, pokud chceme jít plavat a ještě to neumíme? Vyber správné možnosti. 

Kruh , rukávky, plavací vestu 

Co dalšího se používá ve vodě k plavání? 

Obr. 1 - plavecké brýle 

Obr.2 - koupací čepice 

Obr.3 – plovací nudle 

Obr.4 – plovací destička 

Obr.5 – plovací vesta 

Víš, co se dá dělat ve vodě kromě plavání? Pojmenuj jednotlivé aktivity či sporty. 

Obr.1 – kanoistika                           Obr.5 – jízda na vodním skútru 

Obr.2 – veslování                             Obr.6. – vodní polo 

Obr.3 – jachting                               Obr.7 - windsurfing 

Obr.4 – potápění 
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20. VODA JAKO PŘÍČINA ÚRAZU - PRVNÍ POMOC 
Pomůcky: 

pracovní list č. 20, psací potřeby, pastelky, pomůcky k první pomoci (podložka, obvaz, 

telefon) 

Cíl:  

Žáci  

 si zopakují, v jakém skupenství se voda dá najít 

 seznámí se s druhy úrazu, ke kterým může dojít v kontaktu s vodou 

 osvojí si základní prvky první pomoci 

 osvojí  si důležitá telefonní čísla nezbytná pro první pomoc 

 rozvijí si slovní zásobu 

 rozvíjí si smyslové vnímání 

Úkoly: 

Tento pracovní list je věnován vodě jako příčina nějakého úrazu. Nejprve si žáci zopakují, 

v jakém skupenství můžeme vodu najít. Následně se dozvědí, co mohou jednotlivá 

skupenství vody udělat (opaření, omrznutí či utonutí) a jak těmto stavům předcházet. V další 

části pracovního listu se pak věnujeme první pomoci v případě, že už k úrazu došlo. Jak 

můžeme sami pomoci či jak pomoci dál. Žáci si upevní důležitá telefonní čísla, která by měl 

znát každý.  

Jedná se opět o velmi praktický list, ve kterém žáci naleznou spoustu praktických informací, o 

kterých můžeme dále diskutovat. Práci s pracovním listem je vhodné doplnit o nácvik první 

pomoci či nácvik telefonování na danou linku.  

 

Pracovní list: 

Jaké skupenství může mít voda? Skupenství znamená podoba vody. 

                       1,  pevné (led) 

Voda                2, kapalné (tekutina) 

                      3,plynné (pára) 

 

Jaká může být dále voda? Doplň protiklad. 

 STUDENÁ (LEDOVÁ)    x    HORKÁ ( VAŘÍCÍ) 

Co se nám může stát za úraz způsobený vodou? Zakroužkuj správné odpovědi. 

opaření ,  popálení parou, omrzliny od ledu, utonutí        

Čím je způsoben tento úraz? Např. vodou, ledem, horkou vodou 

OPAŘENÍ   …………horkou vodou 

OMRZNUTÍ ………ledem 

UTONUTÍ ………  vodou 
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Co to je opaření- popálení? Jak vznikne?  

a, opaření či popálení vznikne při kontaktu kůže s horkou až vařící vodou či párou 

Jak můžeme někomu s popáleninou pomoci? 

a, Popáleninu je nutno ochlazovat studenou vodou a pak zabalit do čisté látky, na ránu nic 

nemažeme ani nesypeme. 

Co to znamená omrzlina? Jak vznikne? 

b , Omrzlina vzniká v zimě, začíná jako pálení na postiženém místě (nos,uši, prsty), později 

pálení přestává a místo odumírá. Typické je zbělení tzv. voskovatění postižené části. 

 Jak můžeme někomu s omrzlinami pomoci? 

a, Omrzlinu ničím netřete, pozvolna zahřívejte vlažnou vodou nebo jen rukama, na konec 

zabalte do čisté látky. 

Jak to vypadá, když se někdo topí- hrozí mu utonutí? 

b, Dotyčný mizí chvílemi pod hladinu, snaží se všemožným způsobem přivolat pomoc. 

 Jak můžeme tonoucímu pomoci? 

a, Nejprve musíme topícího dostat z vody ven, venku ho pak položíme na záda, hlava by měla 

být níže než hrudník. Snažíme se zprůchodnit dýchací cesty. Pokud dotyčný nedýchá, začneme 

s umělým dýcháním. Pokud dýchá, uložíme ho do stabilizované polohy a přivoláme pomoc. 

Znáte důležitá telefonní čísla, která jsou nutná k přivolání pomoci? Kam můžeme volat o 

pomoc? 

b, Voláme záchrannou službu (155) či tísňovou linku (112). 

Jaká jsou další důležitá telefonní čísla, která musíme znát? 

Policie  ………158 

Hasiči …………150 

. 
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21. CO JE TO MOKŘINA? 
Pomůcky: 

pracovní list č. 21, psací potřeby, pastelky, fixy, mapa středočeského kraje, mapa České 

republiky, nůžky, lepidlo 

Cíl:  

Žáci  

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Seznámí se s pojmy- mokřina, bažina a jejich významem 

 Upevní si dovednost práce s mapou 

 Dozví se, jak mokřina vypadá, co v ní nalezneme 

 Procvičí si jemnou motoriku – vystřihování, skládání, lepení 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen na to, co je mokřina. Žáci se během práce s pracovním listem 

dozvědí, co je to mokřina, co v ní nalezneme, jak vypadá. Dozví se také, kde takovou typickou 

mokřinu můžeme naleznout. Zopakují si, jak pracovat s mapou, jak v ní hledat a jak ji číst. 

Procvičí se ve stříhání, skládání a následně i lepení obrázkového puzzle s tématem mokřiny. 

 

Pracovní list: 

Jedná se o poměrně těžší pracovní list, který lze ale určitě zvládnout s dětmi různého stupně 

postižení. Otázky i úkoly jim lze zjednodušit pokládáním návodných otázek či použitím 

podpůrných obrázků. U otázek s výběrem z několika odpovědí, je počítáno s logickým 

uvažováním a žáci nemusí vždy přesně znát, co daný termín znamená. K odpovědi lze dojít 

vylučovací metodou. 

Co si představíš, když se řekne mokřad, mokřina? 

Voda, stromy, bahno, tráva, ptáci, žáby, hmyz…. 

Jak by jsi popsal bažinu? Je to nějaký rozdíl? 

Rozdíl tu je, ale pro nás jako laiky ne. Je to území, které je nasycené vodou. Rostou zde 

typické rostliny pro bažiny a žijí typičtí živočichové. Bažina může být tvořena jen vodou 

z deště, pak zde vzniká rašeliniště a nebo zde může částečně protékat nějaký vodní tok (potok 

apod.). 

 

Zkus označit (zakroužkovat) jednu variantu, o které si myslíš, že by mohla definovat 

mokřinu? 

C, Mokřina je prostředí, tvořené živou i neživou přírodou, pro které je typický výskyt určitých 

organismů (rostlin i živočichů) vyžadujících pro svůj život stálou přítomnost vody (povrchové 

či podzemní). Tvoří jakýsi přechod mezi suchou zemí a vodním světem. 

Pokus se s pomocí najít na následující mapě středočeského kraje Týnec nad Labem (okres 

Kolín). Zakroužkuj ho červenou tužkou. 
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Zkus s pomocí najít na další mapě Týnecké mokřiny, které jsou nedaleko Týnce nad Labem 

(okres Kolín). Označ je opět červenou tužkou. 

 
Pořádně si prohlédni následující obrázky. Vyber z nich jeden, o kterém si myslíš, že je na něm 

vidět mokřina. 

Obr. č.1  

Co najdeme nejčastěji v mokřinách? Zakroužkuj, co je správně. 

Stromy, vodu, žáby, traviny, vodní rostliny 
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22. ŽIVOT V MOKŘINÁCH 
Pomůcky: 

pracovní list č. 22, psací potřeby, pastelky, fixy 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmem- mokřina  

 Dozví se, jaké můžeme v mokřinách naleznout rostliny či živočichy 

 Osvojí si či upevní si novou slovní zásobu- názvy rostlin a živočichů 

 Procvičí si jemnou motoriku – malování, puzzle 

Úkoly: 

Pracovní list částečně navazuje na předchozí, ale není nezbytně nutné dělat je za sebou. Žáci 

se během práce s pracovním listem dozvídají další informace o mokřinách. Co tu roste či žije. 

Jak mokřina vypadá a čím je charakteristická.  

 

Pracovní list: 

Jedná se o praktický pracovní list, který lze určitě zvládnout s dětmi různého stupně 

postižení. Před vyplňováním tohoto listu, je ovšem vhodné podobné místo navštívit či o něm 

shlédnout nějaký dokumentární film či prohlédnout obrázky s tímto tématem.  

Co si myslíš, je v mokřinách nějaký život? Označ správnou odpověď. 

A,  Ano je - žijí zde živočichové a rostou rostliny, které ke svému životu potřebují vlhko až 

mokro. 

Jaké rostliny můžeme najít v mokřinách?  

Stromy, vodní rostliny (Stulík žlutý), Blatouch bahenní, Kosatce (žluté), traviny 

Prohlédni si pořádně následující obrázek a pojmenuj rostlinu, která je na něm. 

 Blatouch bahenní            

Myslíš, že v mokřinách žijí zvířata? 

Ano- motýli, žáby, ptáci, kachny, myši 

Vyber z následujících obrázků ty, o kterých si myslíš, že jsou na nich zvířata žijící v mokřinách. 

Nutrie, kachny, žáby, modrásek bahenní, labuť 

Které ze zvířat žijících v mokřinách se sem dostalo zásahem člověka tzn. že normálně ve 

volné přírodě nežije? 

Nutrie – dříve byla chovaná na maso na farmách, pak třeba z farmy nějaká utekla či byla 

puštěná a nyní žijí poměrně hodně volně v přírodě. 

Poslechni si následující zvuk a zkus uhodnout, o jaké zvíře jde? Dokážeš ho napodobit? 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%

C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkme

n%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%

C5%98     

Rosnička (žába) 

 

 

 

 

http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98
http://wiki.rvp.cz/Kabinet/Audio/Zvukov%C3%A9_projevy_zv%C3%AD%C5%99at/%C5%98%C3%AD%C5%A1e%3a_%C5%BEivo%C4%8Dichov%C3%A9_(Animalia)/Kmen%3a_strunatci_(Chordata)/Podkmen%3a_obratlovci_(Vertebrata)/T%C5%99%C3%ADda%3a_oboj%C5%BEiveln%C3%ADci_(Amphibia)/%C5%98
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23. TECHNICKÉ STAVBY NA VODĚ - ČOV 
 

Pomůcky: 

pracovní list č. 23, psací potřeby, pastelky, misky, síto, plátno, kávový filtr, písek, štěrk, 

barvivo např. inkoust, olej, větvičky apod. 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmy čistička, odpadní voda 

 Seznámí se s tím, jak vypadá čistička odpadních vod a jaké části ji tvoří 

 Upevní si dovednosti práce s počítačem 

 Naučí se vyhledávat informace  

 Rozšíří si novou slovní zásobu- odpadní voda, kanalizace, kanalizační síť, usazovací 

nádrž, lapák, česle 

 Rozvijí si jemnou motoriku – omalovánky, třídění materiálů 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován technické stavbě tentokrát čističce odpadních vod, kterou můžeme 

již dnes nalézt téměř u každé obce či města. Žáci se dozví, na jakém principu funguje většina 

čističek, co j tvoří či jak probíhá samotný proces čištění. Zjistí, co je to odpadní voda a jak 

vzniká. Na závěr se pak pokusíme sami vytvořit naši malou čističku a zjistit, jak obtížné je 

některé látky dostat z vody zpět. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován prakticky, a přestože se na první pohled může zdát obtížný, je 

určen pro všechny žáky. 

Pokus se vymyslet, co by mohla znamenat zkratka ČOV? 

Např. člověk od vody, apod. 

ČOV ke zkratka pro čističku odpadních vod 

Dokázal bys jednoduše říct, k čemu slouží? 

ČOV je zařízení, které čistí znečištěnou vodu, která vzniká v domácnostech či průmyslu a která 

je vypouštěna do kanalizace. Čističky fungují na různých principech- mechanickém, 

biochemickém či chemickém. 

Co je to odpadní voda? 

Odpadní voda je voda, která byla znečištěna lidskou činností a tím byla zhoršena její kvalita. 

Můžeme ji rozdělit na odpadní vodu komunální, která vzniká v domácnostech a průmyslovou, 

která je vypouštěna z průmyslových podniků. 

A kde se odpadní voda bere? 

Při nejrůznějších činnostech v domácnosti, kdy potřebujeme vodu. 

Obr.1 – mytí, obr.2 – na toaletě, obr.3 – při praní, obr.4 – při mytí nádobí, obr.5 – ve sprše, 

obr.6 – při úklidu, obr.7 – ze střešních okapů, obr.8 – při mytí silnic ve městech 
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Malý pokus o čističku 

Čistička je velice jednoduchá činnost a děti velmi bavila. Do misky či kyblíku s vodou dáme 

trochu od všeho, písek, štěrk, listí, kamínky, větvičky ale i např. inkoust jako zástupce 

chemických látek z praní, mytí, zbytky léků v moči apod. a ještě i olej, který se dostává do 

kanalizace při mytí nádobí.  

Žáci mají pak navrhnout, čím by se taková voda mohla vyčistit. Možnosti jsou různé, sítko, 

cedník, plátno, filtr na kávu apod. 

Zkoušíme od nejhrubšího např. cedník, pak síto, potom plátno a nakonec kávový filtr. Děti 

pokaždé čištění pozorují, co bylo zachyceno a co prošlo. Na závěr zapíší, co ve vodě zůstalo. 

Víš, z jakých základních částí se odpadní čistička většinou skládá? Nápovědu můžeš najít na 

obrázcích na začátku. 

Na základě našeho pokusu, pak můžeme buď zjednodušeně zapsat, z čeho je čistička složená. 

Jedná se o rámcové složení, nemusíme popisovat všechny detaily. 

I.fáze: mechanické čištění: 

 různé druhy mechanických filtrů:  tzv. lapák na štěrk a hrubý materiál 

                                                               tzv. česle na plovoucí nečistoty 

                                                               tzv. lapák písku 

                                                               tzv. lapák tuků 

  usazovací nádrž 

 

II.fáze: biologické čištění pomocí mikroorganismů, vháněním kyslíku vzniká tzv. aktivovaný 

kal, který teče do dosazovací nádrže, kde dochází k oddělení vyčištěné vody od kalu, který se 

dál suší a zpracovává. 

Vyčištěná voda je pak vypouštěna zpátky do tzv. vodoteče (řeky, potoky).  
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24. RECYKLACE VODY, VODA A JEJÍ SPOTŘEBA 
Pomůcky: 

pracovní list č. 24, psací potřeby, pastelky 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmem recyklace vody, spotřeba 

 Seznámí se s tím, kde se dá snížit spotřeba vody a jakým způsobem 

 Upevní si dovednosti práce s počítačem 

 Naučí se vyhledávat informace  

 Rozvijí si jemnou motoriku – omalovánky 

Úkoly: 

Pracovní list částečně navazuje na předchozí o odpadní vodě a jejím vzniku. Během 

zpracování si žáci uvědomí, kde všude dnes potřebujeme vodu, kolik a jak moc vodou 

plýtváme. Na základě získaných informací pak sami žáci navrhují nové varianty, jak vodou 

šetřit a snížit tak spotřebu celé domácnosti. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je orientován prakticky, je určen pro všechny žáky. 

Co znamená slovo recyklace? 

Recyklace je opětovné využití či použití konkrétní věci, materiálu či látky. 

Jak lze využívat recyklovanou vodu? 

Recyklovaná neboli vyčištěnou (odpadní vodu) lze znovu použít v domácnosti na splachování 

či k zalévání zahrady. Bylo zjištěno, že recyklací vody lze ušetřit až 50% denní celkové 

spotřeby. 

Proč je nutné recyklovat vodu nebo s ní šetřit? 

Voda a její množství je na Zemi omezené. Pitné vody jsou jen 3% z celkového množství a i 

z toho lze využit jen část, tedy asi jen 1% z celkového množství jako vodu pitnou.Ostatní  voda 

není dostupná, protože se vyskytuje ve formě ledovců. Již dnes je velké množství lidí, které 

nemají přístup k pitné vodě.   

Vodu tedy nemusíme šetřit jen z tohoto důvodu, ale např. menší spotřebou vody ušetříme i 

dost velké finanční prostředky. 

Dokážeš odhadnout, kolik vody průměrně spotřebuješ za jeden jediný den? 

Cca 100 litrů 

Kde všude v domácnosti potřebujeme vodu a k čemu? Zkus se orientovat podle místností 

v bytě a toho se v nich nejčastěji dělá. 

1, Kuchyně  

 Mytí nádobí ve dřezu, v myčce 

 Vaření 

 Doplňování tekutin, pití  
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2, Koupelna 

 Mytí, koupání, sprchování 

 Čištění zubů 

 Praní 

 WC 

 Úklid 

3, Obývací pokoj 

 Pití 

 Zalévání květin 

4, Zahrada 

 Zalévání 

5, Garáž  

 Mytí aut 

 

Ted se vrať k předchozímu úkolu a pokus se ke všem činnostem, které jsi vymyslel, 

navrhnout úspornější variantu. 

1, Kuchyně  

  Pozor na kapající kohoutky 

 Nemýt nádobí pod tekoucí vodou! 

 Pokud to jde, používat myčku na nádobí 

 Zapínat myčku jen když je plná! 

 Vodu z vaření zeleniny lze používat vychladlou na zalévání pokojových rostlin,je totiž 

vařením zelenin, obohacená o minerální látky. 

 Vařit jen s nezbytně nutným množstvím vody, ve správné velikosti hrnce 

 Mít vodu v láhvi v lednici, nemusíme na pití pokaždé odpouštět velké množství než 

teče chladná. 

2, Koupelna 

 Sprcha je lepší pro spotřebu vody než koupání ve vaně 

 Nainstalovat pákové baterie než kohoutky 

 Nečistit si zuby s puštěnou vodou celou dobu 

 Nainstalování perlátorů na kohoutky, na sprchovou hlavici 

 Na záchodě používat tlačítko okamžitého stop vodě. 

 Mít splachování na dvě varianty 

 Pračku zapínat jen když je plná. 

 Nesplachovat jakýkoli odpad do záchodu. 

3, Obývací pokoj 

 Květiny lze zalévat vychladlou vodou z vaření zeleniny, květiny nepřelévat. 

4, Zahrada 

 Zalévat večer, kdy již nedochází k odpařování jako přes den. 

 Zalévat přímo k zemi. 

 Nemusíme mít anglický trávník. 

5, Garáž  

 Mýt auto v myčce místo doma hadicí. 
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25. TECHNICKÉ STAVBY NA VODĚ - ÚPRAVNA 

PITNÉ VODY 
Pomůcky: 

pracovní list č. 25, psací potřeby 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmy úpravna pitné vody, surová voda, pitná voda 

 Seznámí se s tím, jak vypadá úpravna a jaké části ji tvoří 

 Upevní si dovednosti práce s počítačem. 

 Naučí se vyhledávat informace  

 Rozšíří si novou slovní zásobu- vodoměr, kubík, vodojem apod. 

 Rozvijí si jemnou motoriku - bludiště 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován další technické stavbě, kterou můžeme nalézt skoro u každého 

města. Jde o úpravnu pitné vody, kterou musí mít všichni, neboť je v dnešní době nutné 

upravovat tzv. surovou vodu na vodu pitnou. Žáci se proto lehce seznámí s tím, jaké části 

úpravna má, k čemu slouží a kde ji mohou nalézt ve svém okolí. Každé místo má totiž svou 

spádovou oblast, odkud je voda čerpána a kde je upravována.  

 

Pracovní list: 

Pracovní list přestože je orientován prakticky, je poměrně složitý a některé otázky jsou 

určeny spíše pro lepší žáky. Přesto je možné pracovat s tímto listem se všemi. V jeho druhé 

části nalezneme ryze praktické úkoly a otázky týkající se domovů žáků. Ti si pak odpovědi 

mohou lehce ověřit doma, např. najít doma vodoměr, najít v blízkosti domova vodojem, 

zjistit od rodičů kolik stojí kubík vody, či jakou spotřebu vody má jejich domácnost. 

Víš, co se dělá v úpravně vod? 

Upravuje se různými způsoby tzv. surová voda na vodu pitnou. Při úpravě dochází ke 

snižování množství obsaženého železa a manganu, vápenitých usazenin. Následně se voda 

vždy ještě před cestou do domácností dezinfikuje kapalným chlórem. 

Z jakých částí se skládá úpravna pitné vody? Části, které tam nenajdete, vyškrtněte. 

Zdroj surové vody- nádrž, či podzemní pramen. 

Městské koupaliště 

Sběrná nádrž, pro surovou vodu. 

Samotná technická stavba úpravny, ve které se nachází filtrace a čiřidla a další nádrže, ve 

kterých se mechanicky, biologicky i chemicky upravuje voda. 

Vodopád. 

Vodárenská věž na pitnou vodu. 

Vodotrysky. 

Vodovodní řád, který přivádí pitnou vodu do domácností. 
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Dokážeš pojmenovat následující obrázky? 

Obr.1 - Sběrná nádrž, pro surovou vodu. 

Obr.2 - Vodárenská věž na pitnou vodu. 

Obr.3 – Vodovodní baterie v domácnosti 

Obr.4 – Vodoměr 

Víš, k čemu slouží vodojem? 

Vodojem je vodárenský objekt pro akumulaci vody. Účelem vodojemu je vyrovnat rozdíly 

mezi přítoky z vodního zdroje a odběry spotřebitelů, zajistit potřebný tlak na vodovodní síti a 

zabezpečit dostatečnou rezervu vody pro případ požáru. 

Vodojemy se mohou budovat jako podzemní či nadzemní, v rovinatém území se staví 

vodojemy věžové. 

Víš, co měří spotřebu vody doma?  

A, Vodoměr 

Zjisti, co to znamená „kubík“? 

Kubík je jednotka, která se využívá k měření objemu vody, jedná se o tzv. kubický metr 

označovaný jako m3. 

Co je to vodné? 

A, Vodné je částka, kterou zaplatíme za vodu  dodávanou z veřejného vodovodu, tj. za výrobu 

a distribuci pitné vody. 

 Co je to stočné? 

A, Stočné je částka, kterou zaplatíme za vodu odváděnou veřejnou kanalizací, tj. za odvedení 

(odkanalizování) odpadní vody a její čištění. 

22. dubna slaví celý svět jeden svátek. Víš jaký? Co si tímto svátkem připomínáme?  

Jedná se o DEN ZEMĚ a každý rok si připomínáme, jak nesmírně důležité je chránit a pečovat 

o naši Zemi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_zdroj
http://cs.wikipedia.org/wiki/Tlak
http://cs.wikipedia.org/w/index.php?title=Vodovodn%C3%AD_s%C3%AD%C5%A5&action=edit&redlink=1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Po%C5%BE%C3%A1r
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26. VODA A JEJÍ ÚPRAVA 
Pomůcky: 

pracovní list č. 26, psací potřeby, voda, modelína, špejle, internet 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s pojmy molekula, surová voda, pitná voda 

 Seznámí se s tím, jak vypadá úpravna a jaké části ji tvoří 

 Upevní si dovednosti práce s počítačem. 

 Naučí se vyhledávat informace  

 Rozšíří si novou slovní zásobu 

 Rozvíjí si dovednosti z oblasti ekologie, šetření s vodou 

Úkoly: 

Pracovní list je částečně věnován úpravně vod a vodě jako takové. Tento list může plynule 

navazovat na předchozí. Pracovní list je zaměřen na praktické věci a žáci v něm řeší řadu 

konkrétních úkolů např. spotřebu jejich domácnosti, přepočítání vody na peníze, měření 

objemu vody apod. 

Pracovní list: 

Pracovní list navazuje na předchozí, a proto pro něj rovněž platí, že je složitější. Přesto ho lze 

využít při výuce v jakékoli skupině žáků a lze ho různě upravovat vynecháním některých 

otázek či jejich zjednodušení. 

Prohlédni si obrázek a zkus říct, co na něm je. 

Molekula vody H2O 

Věděl bys, co je to surová voda? 

a, Neupravená voda z podzemních či povrchových zdrojů, z které úpravou vzniká voda pitná. 

Jak se získává surová voda? 

A, z podzemních nebo povrchových zdrojů 

Jak bys definoval pitnou vodu? 

b, je zdravotně nezávadná voda, která ani při trvalém požívání nevyvolá onemocnění nebo 

poruchy zdraví  

Jak vzniká pitná voda? 

a, upravením surové vody v úpravnách pitné vody 

Kdo kontroluje kvalitu pitné vody v naší zemi? 

b, Hygienické stanice 

Dokážeš teď seřadit, jak jdou za sebou jednotlivé fáze úpravy pitné vody?  

 získání vody z přírodního zdroje  

 umístění do sběrných nádrží 

 filtrace vody přes různá síta- hrubá, jemná, písková 

 desinfekce vody ozónem či chlorem  

 vodárenská nádrž s pitnou vodou 

 přeprava vody k jednotlivým spotřebitelům 

 pitná voda v kohoutku  
V čem se měří spotřeba vody?   V kubících, kubických metrech. 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Voda
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27. LÁZNĚ A LÁZEŇSTVÍ V ČR 
Pomůcky: 

pracovní list č. 27, psací potřeby, pastelky, lázeňské oplatky, mapa ČR. 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s využitím vody v lázních 

 Seznámí se s tím, co se v lázních dělá a jak fungují 

 Upevní si práci s mapou- vyhledávání lázní na mapě 

 Osvojí si novou slovní zásobu- minerální pramen, fontána 

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Rozvíjí si chuťové vnímání- ochutnání lázeňských oplatek 

 

Úkoly: 

Pracovní list je věnován lázním a jejich fungování. Žáci se v rámci pracovního listu dozví, co to 

vlastně lázně jsou, k čemu slouží, čeho se zde nejvíce využívá i to jak vlastně takové lázně 

vypadají a čím jsou charakteristické. Během práce s listem budou muset žáci hledat v mapě 

či na internetu a nalezené informace použít. A jako sladkou tečkou ji bude ochutnávka 

některého druhu oplatek. 

 

Pracovní list: 

Jedná se o list, který je praktický a lze s ním pracovat s téměř všemi žáky. Je zde využíváno 

velkého množství fotografii, které dětem přibližují dané téma a pomáhají s vypracováním 

úkolů. 

Zkus vlastními slovy vysvětlit, co jsou to lázně. Jako nápověda ti mohou posloužit následující 

obrázky. Co na nich najdeme? 

Lázně jsou místo, kde si lidé odpočinou a léčí si své zdravotní  problémy. V lázních se 

nejčastěji využívá k léčbě minerálních pramenů, bahna, klidu, masáží, koupelí. 

Obr.1 – fontána                                 Obr.4 – cvičení, rehabilitace 

Obr.2 – procházky v parku              Obr.5 – lázeňský pohárek na pití minerálky 

Obr.3 – masáže                                 Obr.6 – vodotrysk 

 

Víš, jak se říká pamlsku, který se prodává skoro v každých lázních? 

Lázeňský oplatek 

Znáš nějaké lázně v České republice? 

Karlovy Vary, Mariánské lázně, Bohdaneč, Poděbrady, Františkovy lázně, Jeseník a řada 

dalších viz mapa v pracovním listě. 

Který z následujících obrázků znázorňuje lázeňskou kolonádu? 

Obr.1 

Prohlédni si následující mapu a zkus pojmenovat, co na ni je? 

Je to mapa naší republiky a jsou na ni vyznačené místa, kde se nacházejí lázně. 

K čemu lázně slouží? 
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Lázně jsou zařízení sloužící k léčbě nebo rehabilitaci lidí zejména formou koupání ve vodě. 

Co se v nich například léčí? 

Nemoci oběhového ústrojí, nemoci trávicího ústrojí, nemoci z poruch výměny látkové a žláz 

s vnitřní sekrecí, nemoci dýchacího ústrojí, nemoci nervové, nemoci pohybového aparátu, 

nemoci ledvin a močových cest, duševní poruchy, nemoci kožní, nemoci ženské či nemoci 

onkologické. 

Čeho se využívá při léčbě v lázních nejčastěji?  Vyber z následujících možností. 

B, vody z minerálních pramenů 

Co jsou to minerální prameny?  

A, Jsou to prameny vod, které vyvěrají z hlubin. Jsou léčivé díky minerálním látkám-

minerálům, které po cestě na povrch přijmou.  

Který z následujících obrázků znázorňuje minerální pramen? 

Obr. 1 

Která z těchto fotografií ukazuje lázeňskou fontánu? 

Obr.2 

Pokus se zjistit pomocí mapy či internetu, které lázně byste našli ve středočeském kraji?  

Jejich název opiš a označ na mapě, kde leží. 

Poděbrady a lázně Toušeň 
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28. MINERÁLNÍ VODY A JEJICH OCHUTNÁVKA 
Pomůcky: 

pracovní list č. 28, psací potřeby, různé druhy minerálních vod, kelímky 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s termínem minerální voda 

 Upevní si své znalosti o původu minerální vody, jejich vlastností 

 Osvojí si novou slovní zásobu- minerální pramen,  

 Rozvijí si kognitivní schopnosti, paměť 

 Rozvíjí si chuťové, zrakové a čichové vnímání- ochutnání minerálních vod a jejich 

hodnocení 

Úkoly: 

Pracovní list navazuje na předchozí list věnující se lázeňství. V této části si žáci upevňují své 

znalosti o tom, co je to minerální voda, kde ji můžeme nalézt, jaké má vlastnosti či proč je 

zdravá. Žáci v rámci pracovního listu ochutnají několik vzorků minerálních vod a snaží se o 

jejich hodnocení.   

 

Pracovní list: 

Zkus vlastními slovy vysvětlit, co je to minerální voda? 

Jedná se o vodu získanou z podzemních pramenů obohacenou o minerální látky, která je 

v určité míře zdraví člověka prospěšná. Vodu lze získat přímo z pramene či ji zakoupit balenou 

v obchodě. 

Kde můžeme minerální vodu získat či koupit? 

Můžeme ji buď koupit v obchodě balenou v PET lahvi či si pro ni dojít přímo k některému 

z pramenů, které se dají nalézt v každých lázních. 

Zkus si vzpomenout, jestli znáš nějakou minerální vodu- její název? 

Např. Mattoni, Ondrášovka, Poděbradka, Rajec, Magnezie, Hanácká kyselka, Šeratice, Dobrá 

voda, Vincentka 

 

Jaké informace lze vyčíst z etikety na každé láhvi? 

Název, složení minerálů, její původ, místo, kde byla stočena 
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29. JAK PŘEKONAT VODU?  
Pomůcky: 

pracovní list č. 29, psací potřeby, pomůcky pro výrobu makety mostu 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s různými druhy mostků a mostů 

 Upevní si své znalosti o druzích materiálů 

 Rozvijí si jemnou motoriku při výrobě makety a skládání papírové lodičky 

Úkoly: 

Pracovní list ukazuje žákům, jakým způsobem se můžeme dostat přes potoky či řeky, z čeho 

jsou mosty vyráběny. Žáci mají možnost rozvíjet svou představivost v tom, jak se dostat přes 

vodu a následně i kreativitu při výrobě makety mostu přes vodu. Žáci se naučí stavět lodičku 

z papíru. 

 

Pracovní list: 

Pracovní list je jednoduchý a tudíž vhodný pro všechny žáky. 

Zkus popřemýšlet o tom, jak může vypadat tekoucí voda v přírodě? 

Všechny možnosti jsou správné. 

A jak se může překonat řeka? 

Obr.1 – brodem 

Obr.2 – po lávce 

Obr.3 – po mostě 

Obr.4 – na loďce 

Obr.5 – přívozem 

Zkus najít ve svém okolí nějaký most či lávku. Z čeho může být takový most vyroben?  Vyber 

z následujících  možností. 

Ze dřeva, z lan, z oceli 
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30. KOUZLENÍ S VODOU  
Pomůcky: 

pracovní list č. 30, sklenice, voda, květiny, barevný inkoust, mince, jehla, savý papír-piják 

Cíl:  

Žáci  

 Seznámí se s tím, co jsou kouzla a jak vznikají 

 Seznámí se s tím, co všechno voda dokáže 

 Rozvijí si smyslové vnímání 

 Osvojí si novou slovní zásobu 

 Rozvijí si jemnou motoriku 

 Rozvijí si kognitivní myšlení- vysvětlení pokusů 

Úkoly: 

Pracovní list je zaměřen zcela prakticky a slouží jako inspirace pro práci s dětmi. Můžeme ho 

udělat během jedné hodiny celý nebo můžeme jednotlivé úkoly zařazovat postupně do výuky 

během doby, kdy se probírá téma voda. Pokusy jsou jednoduché a není k nim potřeba 

žádných speciálních pomůcek či chemických nádob. 

Pracovní list: 

V pracovním listě jsou tři pokusy, během  kterých děti mohou přímo v praxi vidět  určité 

vlastnosti vody – např. vzlínavost, síla vody, povrchové napětí vody či difúze kapalin.  

Pokus č. 1 

Co se stalo a proč? 

Květina nasála obarvenou vodu, která se dostala jak do listů tak do květu 

Vysvětlení: 

Obarvená voda stoupá tenkými vlákny uvnitř nahoru až do listů a květů. Tento jev se nazývá 

vzlínavost. Umožňuje kořenům rostlin nasávat vodu z půdy a dopravovat ji do celé rostliny. 

Pokus č. 2 

Co se stane a proč? 

Piják nasaje vodu a pomalu klesne ke dnu, povrchové napětí vody ale udrží jehlu na hladině. 

Pokud bychom chtěli jehlu položit na vodu samotnou, tak by se také potopila. 

Vysvětlení: 

 Vzájemná přitažlivost molekul kapaliny způsobuje, že její povrch (povrchová vrstva) se chová 

podobně jako pružná blána a udrží lehké předměty. 

Pokus č. 3 

Co se děje s hladinou ve sklenici a proč? 

Pokud pouštíme mince do vody opatrně a pomalu, můžeme za chvíli vidět, že nad hranou 

hrnečku se dělá „poklička“ a hrneček po určitou dobu nepřeteče. Pokud bychom ale házeli 

mince dál, v určité chvíli hrneček přeteče. 

Vysvětlení: 

Vysvětlení je opět v povrchovém napětí vody, vzájemná přitažlivost molekul kapaliny 

způsobuje, že její povrch (povrchová vrstva) se chová podobně jako pružná blána a dělá tedy 

tzv. pokličku, která je velice pěkně vidět. 
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