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1. CO JE TO VODA? 
Metodika č. 1 

 

Cíl – žáci mají za úkol se naučit znát základní vlastnosti týkající se vody 

- znát jaké jsou vodní skupenství 

- vědět jak rozdělujeme vodu dle toho, kde se vyskytuje 

- jak rozdělujeme vodu podle její slanosti  

- umět vysvětlit pojem ,,vnitrozemský stát“ 

- vědět a seznámit se s tím, kde se v jejich bezprostředním okolí nebo ve Středočeském  

  kraji vyskytují velké zásoby povrchových vod (Žehuňský rybník, Labe, Vltava, Slapy,  

  Borecké jezero…) 

 

Prostředí – třída, vycházka do okolí nebo výlet 

 

Pomůcky – obrázky, fotografie, tři sklenice, sůl, lžičku, pitná voda, interaktivní tabule 

                

Vyučovací metody – výklad, manipulace, demonstrace statických obrazů, pozorování,  

                                     práce s obrazem, názorně – demonstrační metoda       

                     

Metodický postup – 1) pomocí pracovních listů promítaných na interaktivní tabuli  

                                         žákům vyprávíme o vodě a jejich základních vlastnostech 

                          

                                     2) při společném rozhovoru, žáky obeznámíme s tím, jak důležitá 

                                         je voda pro lidský život a pro existenci veškerého života na zemi 

 

                                     3) prostřednictvím výkladu žákům vysvětlíme, že voda neexistuje 

                                         pouze  

                                          v  kapalném stavu, ale je též ve skupenství plynném a pevném,    

                                          jako příklad těchto skupenství můžeme uvést led, mlhu, páru 

                                          apod. výklad můžeme doplnit názornou ukázkou fotografií 

 

                                     4) při následovné výukové činnosti se žáci učí určovat pomocí 

                                          fotografií, kde všude se na zemi voda nachází a uvědomují 

                                          si, že voda není pouze povrchová, ale vyskytuje se i v půdě 

                                          a ve vzduchu  - v atmosféře 

 

                                     5) při následujícím pokusu se žáci učí pomocí ochutnávání různě  

                                          ochucených vody rozpoznávat tři základní druhy vod – vodu 

                                          sladkou, slanou a vodu brakickou - ochutnávání probíhá tak, 

                                          že žáci dostanou napít vodu ze tří sklenic, první sklenice 

                                          obsahuje vodu z kohoutku ničím nedochucovanou, druhá 

                                          sklenice obsahuje vodu mírně osolenou - neboli brakickou a  
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                                          třetí sklenice obsahuje vodu silně osolenou - tzv. mořskou.             

                                          Po ochutnávce žáci na obrázcích ukazují prostředí, ve kterém si 

                                          myslí, že by našli vodu, jež právě  ochutnali a popisují své 

                                          pocity, které měli při pití jednotlivých druhů vod (voda brakická 

                                          se nachází v ústí řek do moří) 

 

                                     6) při dalším pokračování výuky žákům vysvětlíme pojem   

                                          ,,vnitrozemský stát“ a zároveň je upozorníme na to, že ačkoli 

                                          Česká republika nemá moře je bohatá na různé vnitrozemské 

                                          vodní zdroje 

 

                                     7) následujícím úkolem žáků, je vyhledat na přiložených pracovních 

                                         listech s mapami největší vodní plochy a toky, které se v České 

                                         republice nachází a zároveň vyhledat největší vodní plochy a toky, 

                                         které se vztahují k Středočeskému kraji    

 

                                     8) je-li to potřeba, je nutné žákům vysvětlit, co jsou to kraje a  

                                         jejich základní kompetence 

 

Závěr – pomocí jednoduché hry (křížovky)a otázek si ověříme a znovu zopakujeme, 

              co si žáci zapamatovali z právě dokončené výuky a následně mohou do slepých 

              map doplňovat názvy řek a významných zásobáren povrchových vod ve Středo- 

              českém kraji 
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2. CO SE STANE S VODOU, KDYŽ SPADNE NA 

ZEM? 
Metodika č. 2 

Cíl – úkolem žáků je zapamatovat si a pochopit proč voda padá na zem a co se s ní na zemi 

         po jejím dopadu v půdě stane   

      - žáci se mají naučit znát teoretické rozdíly mezi vodou měkkou, tvrdou a  

        destilovanou 

      - mají umět vysvětlit, jaký je rozdíl mezi vodou pitnou, užitkovou a odpadní a na co  

        se různě kvalitní voda používá  

 

Prostředí – třída, učebna 

 

Pomůcky – interaktivní tabule, miska, květináč s hlínou, voda, hadr 

 

Vyučovací metody – názorně demonstrační, pozorování, výklad, práce s textem 

 

Metodický postup – 1) pomocí jednoduchého pokusu žákům ukážeme a vysvětlíme co  

                                         je to zemská přitažlivost – vezmeme sešit nebo jiný předmět a  

                                         upustíme ho na zem  

 

                                     2) následně vezmeme misku s trochou vody a necháme žáky vodu  

                                         vylít z výšky do misky položené na zemi – tím, žákům ukážeme,  

                                         že zemská přitažlivost funguje i vůči vodě 

 

                                     3) pomocí obrázku deště dopadajícího na zem, žákům objasníme,  

                                         co se s vodou děje v půdě a jak voda prochází různými půdními 

                                         vrstvami a cestou rozpouští minerální látky obsažené v půdě,                                          

                                         které se do vody následně vsáknou 

 

                                    4) vysvětlíme žákům, co jsou to pojmy měkká, tvrdá a destilovaná voda 

                                         

                                    5) jak vzniká voda měkká a tvrdá můžeme před žáky demonstrovat  

                                        pomocí květináče s hlínou a pomocí malé konvičky naplněné  

                                        vodou – vezmeme si květináč s hlínou a ten zalijeme vodou z  

                                        konve a to tak, aby voda začala vytékat ven spodní dírou v  

                                        květináči, do předem připravené misky žákům vysvětlíme, že  

                                        voda, která se vsakuje do země a po určitém čase  se opět  

                                        dostane na povrch,  je voda tzv. tvrdá – tedy ta voda, která  

                                        obsahuje velké množství minerálních látek, jež nasbírala v půdě 

                                       -voda měkká je ta, jež teče při pokusu z konve ven a je to voda,  

                                        která se v přírodě nachází na povrchu, tedy v potocích, v řekách,  

                                        či v podobě deště a která nemá čas, se vsáknout do země 
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                                    6) následně upozorníme žáky na to, že ne každá voda je vhodná na pití 

                                        a seznámíme žáky s tím, co je to voda pitná, užitková a  

                                        odpadní 

 

Závěr – na konci výuky předložíme žákům obrázek s deštěm a s půdou (podobný  

              obrázku, který jsme používali při výkladu) a žáci sami pomocí tohoto obrázku  

               hledají, kde teče voda měkká a kde voda tvrdá 

            - pomocí dalších obrázků na pracovním listě, žáci vyhledávají pitnou, užitkovou a  

              odpadní vodu 

            - celou výuku zakončíme tím, že žáci vyplňují dvě křížovky, pomocí kterých si  

              zopakují základní pojmy probraného učiva, křížovky mohou žáci vyplňovat  

              společně nebo jednotlivě 
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3. DOPRAVA PO VODĚ 
Metodika č. 3 

 

Cíl – naučit žáky rozpoznávat základní druhy vodní dopravy  

     - znát pojmy – proud, proti proudu, napříč proudu 

     - naučit žáky poznávat a pojmenovávat základní druhy plavidel 

     - umět vysvětlit jaké jsou výhody a nevýhody lodní dopravy 

     - naučit žáky znát, kde se ve Středočeském kraji provozuje nákladní, osobní nebo  

        rekreační lodní doprava  

 

Prostředí – školní třída, učebna 

 

Pomůcky – obrázky lodí, interaktivní tabule s internetem, internetová mapa Evropy  

                    a řeky Labe 

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, rozhovor 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování se zeptáme žáků, zda vědí, co znamená  

                                          pojem vodní doprava a kde lze vodní dopravu provozovat 

 

                                     2) vysvětlíme žákům, že vodní doprava může být osobní, nákladní  

                                          nebo určená k rekreaci a k sportování 

 

                                     3) pomocí pracovních listů s obrázky seznámíme žáky s pojmy  

                                         - proud, proti proudu a napříč proudu a vysvětlíme žákům jak  

                                          více či méně výhodné a náročné je pro lodě na řekách jezdit po  

                                          proudu nebo proti proudu 

 

                                     4) při následném výkladu uvedeme příklady ze Středočeského  

                                         kraje, kde by se žáci mohli setkat s loděmi plujícími po proudu  

                                         (např. plavba výletní lodí z Poděbrad směrem do Nymburka),  

                                         proti proudu (lodní nákladní doprava z Kolína do Pardubic) a   

                                         napříč proudu (přívoz přes Labe v Osečku) 

 

                                     5) pomocí obrázků seznámíme žáky s jednotlivými druhy plavidel,  

                                          které plují po mořích, vysvětlíme žákům, k čemu slouží např.  

                                          trajekt nebo kontejnerová loď a jak se zboží z kontejnerové 

                                          lodi plující po moři, může dostat vodní cestou až do Středo- 

                                          českého kraje apod. 
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                                     6) ukážeme žákům lodě, které plují po českých řekách a  vysvětlíme 

                                          jim jejich účel, povíme žákům např.  k čemu  slouží remorkér 

                                          (loď určená k vlečení jiných lodí nebo lodních van) nebo co je to 

                                          hausboat (loď určená pro trvalé nebo rekreační bydlení) 

 

                                     7) necháme žáky, aby zkusili sami přijít na to, jaké jsou výhody a  

                                         nevýhody vodní dopravy a jejich poznatky na závěr společné  

                                         debaty shrneme a případně doplníme dalšími poznatky  

 

 Závěr - pomocí obrázků a připravených úkolů na pracovních listech výuku zopakujeme                  

             a zeptáme se žáků, zda vědí, kde se v jejich nejbližším okolí provozuje nějaká  

             činnost týkající se vodní dopravy  

 

                            

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

4. HYDROELEKTRÁRNA 
Metodika č. 4 

 

Cíl – rozumět pojmu hydroelektrárna a pojmu vodní elektrárna 

      - umět popsat vodní elektrárnu a její základní technické vybavení 

      - vědět, že jsou různé druhy vodních elektráren 

      - znát výhody a nevýhody vodních elektráren v porovnání s jinými druhy elektráren   

      - umět popsat, jak funguje přečerpávací vodní elektrárna a znát její výhody v  

        porovnání s ostatními vodními elektrárnami 

      - vědět, kde se ve Středočeském kraji nalézají největší vodní elektrárny  

       - znát, nejbližší vodní elektrárny nacházející se nedaleko Čáslavi 

  

Prostředí – třída, venkovní učebna 

 

Pomůcky – obrázky vodních elektráren, klubíčko, fotografie turbín,  

 

Vyučovací metody – diskuse, výklad, názorná demonstrace, inscenační metoda 

 

Metodický postup 1) na začátku vyučování vyzveme žáky, aby nám řekli, kde všude 

                                      využíváme elektrický proud, jejich odpovědi vyhodnotíme a  

                                      shrneme do závěrečného konstatování, že bez elektrického  

                                      proudu již dnes nedokážeme prakticky žít 

                                      následně se žáků zeptáme, zda vědí jak a kde se, elektrický proud 

                                      vyrábí, otázku sami nebo společně s žáky zodpovíme a to tak, že  

                                      postupně vyjmenujeme jednotlivé druhy elektráren (tepelná, 

                                      atomová, vodní, sluneční …) 

 

                                  2) upozorníme žáky na to, že dnes si budeme povídat pouze o  

                                       vodní elektrárně a pomocí jednoduchého technického plánku  

                                       žákům popíšeme, jak vodní elektrárna vypadá a na jakém  

                                       principu se elektřina ve vodní elektrárně vyrábí (voda roztočí  

                                       turbínu, turbína je na společné hřídeli s generátorem, ten dokáže  

                                       mechanickou energii proměnit na energii elektrickou) 

     

                                  3) pomocí obrázků, žákům ukážeme jednotlivé typy turbín a  

                                       vysvětlíme jim jejich využití na různých typech vodních elektráren 

 

                                  4) následně vyzveme žáky, aby zkusili sami říct, jaké si myslí, že jsou  

                                       výhody a nevýhody vodních elektráren, je-li to zapotřebí,  

                                       odpovědi žáků doplníme o další příklady 
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                                  5) pomocí barevného obrázku promítaného na interaktivní tabuli,  

                                       žákům vysvětlíme, jak funguje přečerpávací vodní elektrárna a  

                                       jaké jsou její výhody – po výkladu, vyzveme žáky, aby přišli  

                                       k tabuli ukázat, kde je nádrž (…na vrcholu kopce) a kudy a kam  

                                       poteče voda ve dne a v noci (… ve dne teče voda z kopce dolů,  

                                       v noci je voda čerpaná na vrchol kopce) 

 

                                   6) dalším úkolem žáků, bude na pracovním listu s mapou  

                                       Středočeského kraje vyhledat největší vodní elektrárny ve  

                                       Středočeském kraji a určit, na které řece se tyto elektrárny  

                                       Nachází 

 

                                   7) pomocí následujícího pracovního listu žáci sami popíší jednotlivé  

                                       části vodní elektrárny a zopakují, k čemu slouží 

 

Závěr – žáci si mohou zahrát hru s barevným klubíčkem, pomocí této hry mají možnost  

              si  lépe uvědomit a zapamatovat, co vyrábí vodní elektrárna a jaký je její hlavní  

              význam pro lidi,  

            - účelem hry je pomocí odvíjení klubíčka mezi žáky, vytvořit co nejhustější síť  

              ,, elektrického vedení“, které vede od vodní elektrárny do lidských domácností,  

              všichni žáci se posadí do kruhu před interaktivní tabuli, jeden konec klubíčka  

              přivážeme k tabuli, na které je promítaný obrázek vodní elektrárny a zbytek  

              klubíčka si mezi sebou podávají nebo hází jednotliví hráči, tak až mezi nimi  

              vznikne hustá síť, hra končí tehdy, když je celé klubíčko odvinuto a do každé   

              ,,domácnosti“ jsou nataženy dráty elektrického vedení. 

            - na závěr vyučovacího bloku mohou žáci soutěžit ve vyhledávání nejbližších  

              vodních elektráren na internetových mapách dle přiloženého seznamu nebo si  

              vyrobit dřevěný mlýnek a ten roztočit pomocí tekoucí vody 
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5. JAK PŘÍRODA ČISTÍ VODU ANEB CO JE TO 

KOŘENOVÁ ČISTIČKA VOD? 
Metodika č. 5 

 

Cíl – naučit se znát proces jakým se v přírodě čistí voda 

        vědět jak si lze v přírodě obstarat čistou vodu 

        mít povědomí o tom, co je to kořenová čistička a na jakém principu  

        pracuje 

        uvědomit si důležitost čisté vody pro člověka 

 

Prostředí – třída, školní pozemek, příroda 

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, 

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, rozhovor,  

   

Metodický postup – 1) zeptáme se žáků, zda se již někdy napili vody ze studánky nebo 

                                         z  potoka a zkusíme společně s žáky popsat prostředí, ve kterém  

                                         tak lze učinit (např. na horách, v přírodní rezervaci, v místech 

                                         kde je příroda čistá, nezasažená lidskou činností apod.) 

 

                                     2) pomocí obrázku vysvětlíme žákům, jak probíhá přirozený  

                                         proces čištění vody v přírodě – voda se postupně pročistí  

                                         pomocí písku, kamínků, drobných půdních mikroorganismů,  

                                         působením větru a za přispění slunečního svitu 

  

                                     3) upozorníme žáky na to, že tyto znalosti lidé dokáží využít ve  

                                        svůj prospěch a vymysleli kořenovou čističku vod, která  

                                         napodobuje čištění vody v přírodě 

 

                                    4) pomocí obrázku žákům vysvětlíme, jak funguje kořenová čistička 

                                         vod a co je jejím hlavním účelem (,,čistit vodu, tak aby to bylo  

                                         v souladu s přirozenými přírodními procesy“)  

 

                                    5) při práci s pracovním listem, necháme žáky, ať sami rozhodnou  

                                         zda fotografie kořenové čističky vod nebo průmyslové čistírny 

                                         odpadních vod lépe zapadá do krajiny 
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                                     6) pomocí návodných otázek zkuste společně s žáky vymyslet  

                                         výhody a nevýhody kořenových čističek vod a na internetových 

                                         mapách vyhledejte středočeské obce, ve kterých je vybudovaná  

                                         kořenová čistička vod (Obecnice, Zbenice, Křivoklát) 

                                    

                                     7) vysvětlete žákům, jakým způsobem lze v přírodě upravit lehce  

                                         znečištěnou vodu tak, aby se dala pít (převařit, přefiltrovat…) a  

                                         řekněte žákům, co se může stát v případě, že by se napili  

                                         znečištěné vody (střevní potíže, bolest břicha apod.)  

 

Závěr – vyučování lze zakončit jednoduchým písmenkovým kvízem, ve kterém mají žáci  

              za úkol sestavit klíčová slova z písmen, jež se vztahují k výuce, na dalším  

              pracovním listu mohou vybarvit veškeré věci, jež se podílí na přirozeném  

              čištění vod 

            - výuku lze doplnit o exkurzy ke kořenové čističce vod nebo výletem do lesa, kde  

              si žáci mohou vyzkoušet vyčistit vodu dle návodu na pracovním listu 
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6. JAK SE BEZPEČNĚ CHOVAT V LÉTĚ U VODY? 
Metodika č. 6 

 

Cíl – žáci by si mněli uvědomit, že pobyt a koupání ve vodě může být nejen dobrou 

        zábavou, ale že zde hrozí také rizika 

      - naučit se, jak předcházet rizikům, jež jsou spojeny s pobytem u vody 

      - vědět, jak se zachraňuje tonoucí a na jaké číslo zavolat o pomoc 

      - vyzkoušet si na figuríně masáž srdce 

  

 Prostředí – třída 

 

Pomůcky – pracovní listy, figurína (papír, nůžky, deka) 

 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, názorná demonstrace, pozorování, instruktáž 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování vyzveme žáky, aby se přihlásili všichni  

                                         kteří se v létě rádi koupou v bazénu, v řece nebo na koupališti  

                                         a necháme žáky, ať nám sami řeknou, kam se chodí nejraději  

                                         koupat 

                                    2) potom žáky požádáme, aby zkusili říct, zda a případně jaká, 

                                         mohou hrozit různá nebezpečí při pobytu v létě u vody, 

                                         odpovědi žáků můžeme doplnit pomocí obrázkového 

                                         pracovního listu, pomocí kterého žáci mohou vysvětlit a popsat  

                                         různá nebezpečí, s kterými se mohou u vody setkat 

                                     3) vysvětlíme žákům, jak se správně chovat u vody, aby svým 

                                        chováním neohrožovali sebe ani nikoho jiného a zároveň si  

                                        dobu strávenou u vody náležitě užili 

                                    4) následně žákům vysvětlíme, jak se mají zachovat v případě, když  

                                        vidí, že se někdo topí, jak správně zavolat záchrannou službu a  

                                        poskytnout první pomoc tonoucímu člověku 

                                    5) masáž srdce si žáci mohou sami vyzkoušet na zemi na figuríně 

                                        (nemáme-li k dispozici figurínu, lze ji s žáky improvizovaně  

                                        vyrobit, pomocí velkého archu papíru a ze složené deky… 

                                        z papíru vystřihneme obrys lidského těla a doprostřed těla dáme  

                                        složenou deku, která při masáži vytváří dostatečně velký odpor) 

 

Závěr – při nácviku masáže srdce žáci mohou vzájemně soutěžit, v tom kdo vydrží nejdéle 

              oživovat figurínu, cílem této soutěže je, aby si žáci uvědomili jak namáhavé je 

              někoho oživovat a jak důležité je vzájemně se při oživování střídat 

              závěr výuky lze žákům zpestřit jednoduchými slovními úkoly, uvedenými na  

              pracovním listu, pomocí tohoto pracovního listu si žáci zopakují nejdůležitější  

              pravidla bezpečného chování u vody   



13 
 

7.  JAK SE DOSTAT PŘES ŘEKU ANEB PROČ 

STAVÍME MOSTY? 
Metodika č. 7 

 

Cíl – pomocí tématu o stavbě mostů se naučit pozorovat věci okolo sebe, uvědomit si   

        že věci, které běžně používáme, mohou být zajímavé a umět popsat předměty a  

        prostředí, ve kterém žijeme 

     - naučit se znát pojmy brod, pontonový most a akvadukt 

     - seznámit se s bližšími informacemi o akvaduktu u Kutné Hory 

 

Prostředí – třída 

 

Pomůcky – fotografie mostů, akvaduktu, brodu, pracovní listy 

 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, práce s obrazem 

 

Metodický postup – 1) vyzveme žáky, aby zkusili říct, kde se v blízkosti jejich bydliště nebo 

                                          školy nalézá most, žáci se mohou také pokusit tento most slovně 

                                          popsat 

                                     2) během další výuky žáky upozorníme na to z jakých materiálů  

                                          jsou mosty stavěny a pomocí černobílých obrázků na pracovním  

                                          listu žákům, vysvětlíme, co to jsou jednoobloukové, dvouobloukové 

                                          a  víceobloukové mosty 

                                     3) necháme žáky, ať si vyberou jeden z obrázků mostu nakreslených 

                                         na pracovním listě a ten vybarví, následně svůj obrázek ukáží 

                                         ostatním žákům ve třídě a řeknou kolika obloukový most vybarvili 

                                     4) při následujícím vyučování, žákům vysvětlíme pomocí fotografií  

                                        co je to brod a pontonový most 

                                    5) následně vyzveme žáky, aby sami zkusili porovnat výhody a  

                                        nevýhody mezi brodem, mostem a provizorním (pontonovým)  

                                        mostem 

                                    6) během pokračujícího vyučování, žákům pomocí fotografií 

                                        podrobně popíšeme a vysvětlíme funkci akvaduktu a seznámíme 

                                        je s historií  akvaduktu, který je postaven nedaleko Kutné Hory                               

 

Závěr – na závěr necháme žáky, aby vyplnili obrázkový pracovní list na téma  ,,Jak  

              překonat vodní překážku“ a pomocí otázek na dalším pracovním listu a  

              vybarvováním obrázků brodu a akvaduktu zopakujeme s žáky nejdůležitější 

              pojmy a informace, které se vztahují k vyučování 
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8. JAK SE CHOVAT ZA BOUŘKY A V MLZE? 
Metodika č. 8 

 

Cíl – naučit žáky, jak se bezpečně chovat při bouřce 

      - vědět, co je to hromosvod 

     - umět vysvětlit, jak vzniká mlha 

     - naučit žáky, jak se bezpečně chovat v mlze  

 

Prostředí - třída 

 

Pomůcky – plech, pracovní listy 

 

Vyučovací metody – zvuková demonstrace, výklad, práce s obrazem 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování požádáme žáky, aby všichni zavřeli oči a  

                                         uhádli zvuk, který se ozývá při určitém typu počasí, učitel  

                                         pomocí měkkého plechu napodobí zvuk bouřky 

 

                                     2) po této malé demonstraci zvuku bouřky žákům, vysvětlíme  

                                         kde bouřka vzniká a jak se projevuje 

 

                                     3) upozorníme žáky na nebezpečí, které je spojeno s bleskem a  

                                         vysvětlíme žákům, kam se mohou před bleskem schovat   

                                         (do auta, kde nás kola auta izolují od blesku, do hustého lesa nebo  

                                         do domu s hromosvodem apod.) 

  

                                     4) následně žáky poučíme o tom, kam se naopak před bleskem  

                                         neschovávat a proč se určitým místům při bouřce vyhnout 

                                         např. si nestoupat pod dráty vysokého napětí nebo se  

                                         neschovávat u osamělých stromů v krajině, které blesk také  

                                         přitahují 

 

                                     5) pomocí barevného obrázku žákům vysvětlíme, co je to  

                                         hromosvod a na jakém principu hromosvod funguje, postupně  

                                         necháme žáky, aby nám jej všichni žáci ukázali na obrázku  

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

                                     6) po té žáky upozorníme na další pokus, při kterém vyrobíme  

                                         určitý druh počasí, žákům však dopředu neřekneme, co  

                                         vyrábíme, jejich úkolem je hádat druh počasí, který vyrobíme  

                                         - vytvoříme mlhu 

                                         (jak vyrobit mlhu - velkou zavařovací sklenici nebo láhev se   

                                         širokým otvorem naplníme teplou vodou. Potom většinu teplé 

                                         vody vylijme a v nádobě necháme vodu jen do výšky 2,5 cm.   

                                         Na otvor sklenice pak postavte sítko s kostkami ledu. Po chvíli  

                                         způsobí chladný vzduch z ledu kondenzaci vodní páry z teplého, 

                                         vlhkého vzduchu na dně láhve a vytvoří se mlha). 

 

 

                                     7) žáky vyzveme, aby popsali druh počasí, který při pokusu 

                                          vznikl, to znamená mlhu 

 

                                      8) následně žákům vysvětlíme, jak se mají v husté mlze chovat 

                                          tak, aby neohrozili sebe ani nikoho ze svého okolí 

                                                                       

Závěr – na konci vyučování dáme žákům za úkol vybarvit na přiloženém pracovním listu 

              pouze ty části obrázku, kam se mohou lidé bezpečně schovat za bouřky a  

              pomocí dalšího pracovního listu, žáci mohou sestavit jednoduché obrázkové  

              puzzle na téma bouře a mlha  
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9. JE VODA ZADARMO? 
Metodika č. 9 

 

Cíl – naučit se znát pojmy vodné a stočné   

     - vědět, k čemu se používá vodoměr 

     - dokázat vysvětlit, proč je důležité s vodou šetřit 

     - umět říct, jak konkrétně lze v domácnostech šetřit vodou  

     - mít povědomí o tom, že voda je cenná surovina, která neslouží pouze k pití,  

      ale je nutná při výrobě různých výrobků    

     - vědět, proč je správné používat vodu z veřejného vodovodu 

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy,  

Prostředí – třída 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, práce s textem 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování se žáků zeptáme, zda ví, kde si mohou  

                                         koupit vodu a zda si myslí, že za vodu tekoucí doma z vodovodu 

                                         se platí  

 

                                     2) následně žákům vysvětlíme, co jsou to pojmy stočné a vodné a     

                                         proč je nutné za vodu platit  

                                  

                                     3) pomocí fotografie žákům ukážeme, jak vypadá vodoměr,  

                                         objasníme jim, k čemu vodoměr slouží a kde by nainstalovaný 

                                         vodoměr mohli nalézt 

 

                                     4) požádáme žáky, aby zkusili sami říci, jak by mohli doma šetřit 

                                         s vodou a jejich případné odpovědi můžeme doplnit o další 

                                         příklady uvedené na pracovním listu 

                                          

                                     5) dále žákům vysvětlíme, proč je dobré používat vodu z vodovodu 

                                         a kde všude se voda využívá, žákům také vyložíme, jaký je rozdíl 

                                         mezi vodou z vodovodu, vodou balenou a vodou kupovanou                  

                                        v plastových lahvích 

                                                                                    

Závěr -  pomocí obrázkových pracovních listů s žáky zopakujeme, jak lze šetřit s vodou  

               v našich domácnostech a doplníme písmena do klíčových slov, jež se týkají  

              výuky     
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10. JEZ, SPLAV, ZDYMADLO A RYBÍ PŘECHOD 
Metodika č. 10 

 

Cíl – vědět, co je to jez a splav 

      - naučit se, k čemu slouží zdymadlo 

      - osvojit si vědomosti o tom, jak  ryby překonávají překážky na řece, postavené  

        člověkem 

 

Prostředí – třída, počítačová učebna 

 

Pomůcky – internet, interaktivní tabule, pracovní listy,  

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, práce s mapou, práce s textem  

 

Metodický postup – 1) pomocí fotografií, objasníme žákům, co je to jez, k čemu slouží  

                                         a jaký je rozdíl mezi jezem bez splavu a jezem se splavem 

                                     2) vysvětlíme žákům, že jezy dokáží zvýšit hladinu řeky a tím  

                                         umožňují lodím plout po řece, zároveň však tvoří bariéru na  

                                         řece, kterou velké nákladní nebo osobní lodě nedokáží překonat 

                                     3) pomocí jednoduchého obrázku lodě u zdymadla, žákům  

                                         ukážeme, na jakém principu funguje zdymadlo pro plavbu lodí  

                                         skrz jez a necháme žáky aby, pomocí obrázků nakreslených na  

                                         pracovním listu sami sestavili, průjezd lodi přes zdymadlo 

                                     4) následně žákům vysvětlíme, jak ryby překonávají jezy       

                                         (rozjedou se ve vodě a jez přeskočí), avšak vysoké jezy ryby 

                                         nepřeskočí, tento problém však lze vyřešit pomocí tzv. rybích  

                                         přechodů, pomocí fotografií žákům ukážeme jak rybí přechod  

                                         vypadá a vysvětlíme žákům, že terasovitě postavené rybí  

                                         přechody zpomalují rychlost proudění vody a umožňují rybám  

                                         překonat jez  

                                     5) při následující činnosti pomocí internetových map promítaných  

                                         na interaktivní tabuli společně s žáky vyhledáváme vybrané jezy  

                                         ve Středočeském kraji a zdymadla na řece Labi 

 

Závěr – při závěrečné činnosti žáci pomocí pracovního listu, vybarví obrázek řeky  

              přehrazené jezem a určí, zda je na obrázku jez se splavem nebo bez splavu,  

              zároveň žáky pomocí tohoto obrázku poučíme o tom, co je to říční náhon a  

              k čemu slouží (odvádí část vody z řeky, dočasně mimo hlavní koryto řeky a  

              slouží k tomu, aby voda z říčního náhonu poháněla např. vodní elektrárnu  

              apod.) 

              v rámci závěrečné hry žáci vyhledávají každý na svém pracovním listu klíčová  

              slova, která se vztahují k výuce, vyhrává ten, kdo jako první vyluští tajenku  
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11. LÁZEŇSTVÍ 
Metodika č. 11 

 

Cíl – naučit se znát k čemu lázně slouží 

      - vědět pomocí čeho se lidé v lázních léčí 

      - znát výhody lázeňské péče v porovnání s léčbou v nemocnicích 

      - umět pojmenovat jednotlivé architektonické prvky v lázních spojené s vodou 

      - pochopit rozdíl mezi pramenem a vodním vrtem 

      - naučit se znát historii a současnost nejdůležitějšího středočeského lázeňského  

   města Poděbrad 

      - uvědomit si rozsah léčebních pramenů ve Středočeském kraji 

 

Prostředí – třída, lázně  

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, fotografie,  

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, rozhovor, exkurze 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování ukážeme žákům zabalené lázeňské  

                                         oplatky a zeptáme se jich, zda ví, odkud tyto oplatky pochází  

                                         a kde se vyrábí 

 

                                     2) žákům následně začneme povídat o lázních, čím se lidé v lázních  

                                         léčí (vodou, bahnem, čerstvým vzduchem, klidem apod.) 

                                         a vysvětlíme jim, že složení vody je v jednotlivých lázních 

                                        specifické a nelze je nikde jinde najít  

                                         

                                     3) vysvětlíme žákům, jaké jsou výhody lázeňské péče a čím se liší  

                                          od léčby v nemocnicích  

 

                                     4) při další činnosti požádáme žáky, aby sami zkusili pomocí  

                                         fotografií pojmenovat jednotlivé lázeňské architektonické  

                                         prvky, které souvisí s vodou (např. vodotrysk, kašna…) 

 

                                     5) pomocí mapy na pracovním listu, žáky naučíme vyhledat  

                                          Středočeský kraj a jeho jednotlivá nejvýznamnější lázeňská 

                                          města  

 

                                     6) podrobně žákům povíme o historii vodních vrtů v Poděbradech  

                                          a vysvětlíme jim, kdo to byli proutkaři a které nemoci se  

                                          v tomto lázeňském městě léčí  

 

 



19 
 

                                       - v rámci výuky o poděbradských vrtech, žáky požádáme, aby  

                                          v pracovním listu našli první poděbradský vrt a skálu, kterou  

                                          tento vrt odděluje od řeky Labe a brání v pronikání labské vody  

                                          do vrtu s minerální vodou 

                                       - dál žákům vysvětlíme, že ačkoli se o Poděbradech mluví jako   

                                          o městě, ve kterém tryská voda z pramenů, je to nepřesné   

                                          označení, protože v Poděbradech tryská voda z vrtaných 

                                          vrtů a nikoli z přírodních pramenů  

  

                                     7) následně žáky poučíme o tom, že ve Středočeském kraji je  

                                         velice významné podzemní úložiště minerální vody, ze kterého 

                                         se odebírá léčivá voda do poděbradských vrtů, ale také do 

                                         vrtů v Kersku nebo ve Velkém Oseku 

                                           

 

Závěr – na konci vyučování zopakujeme pomocí otázek nejdůležitější informace, jež se   

              vztahují k tématu lázeňství a necháme žáky, aby v rámci tohoto opakování na  

              pracovním listu zakroužkovali všechna nejdůležitější středočeská lázeňská  

              města 

           - prostřednictvím vybarvování obrázků na dalším pracovním listu s žáky  

              zopakujeme, jaký je rozdíl mezi vodním pramenem a vodním vrtem a s čím se  

              v Poděbradech lidé nejčastěji léčí  

            –žáci se mohou také zúčastnit exkurse do některých z lázeňských objektů 
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12. NEBEZPEČÍ NA LEDĚ 
Metodika č. 12 

 

Cíl – naučit se, jaká hrozí nebezpečí, při pohybu na zamrzlé ploše 

      - jak poznat, zda může člověk vstoupit na zamrzlý rybník 

      - vědět, jak se zachovat v případě, že se pod někým prolomí led 

      - naučit se, jak se chovat na ledové ploše, aby člověk při záchraně druhého člověka,  

        co nejméně ohrožoval vlastní bezpečnost 

 

Prostředí – školní třída 

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, tabulky ledu, umělohmotná mísa, ručník 

 

Vyučovací metody – názorná demonstrace, výklad, rozhovor, pozorování jevů, situační  

                                     metoda, práce s textem 

 

Metodický postup – 1) na počátku vyučování požádáme žáky, aby zavřeli oči a do  

                                         rukou jim vložíme kousek ledu, úkolem žáků je poznat 

                                         a pojmenovat, co v rukou drží  

 

                                     2) po otevření očí se žáků zeptáme, zda ví co je to led, jak led  

                                         vzniká a jaké musí být venku počasí, aby mohl zamrznout 

                                         rybník nebo řeka a co způsobuje tání ledu 

 

                                     3) pokud žáci znají správné odpovědi, necháme je samostatně  

                                         hovořit, je-li to ale zapotřebí tak jejich odpovědi celkově 

                                         shrneme, doplníme nebo dovysvětlíme  

                                         

                                     4) o den dříve si připravíme pro žáky různě silné tabulky ledu,  

                                          které při vyučování dáme žákům do rukou a požádáme je, aby  

                                          je nad mísou zkusili rozlomit, tím žákům ukážeme křehkost, 

                                          a zároveň i pevnost ledu 

 

                                     5) objasníme žákům nebezpečí, které může vzniknout, vstoupí-li 

                                          na rybník či řeku, kde je tenký led a poučíme žáky o tom, jak  

                                          mohou poznat, zda lze na led vstupovat nebo nevstupovat 

                                        - při výkladu, použijeme pracovní list, znázorňující různé  

                                          nebezpečné situace na zamrzlém rybníce  

 

                                     6) pomocí obrázků s člověkem v prolomeném ledu vysvětlíme  

                                          žákům, jaké hrozí nebezpečí člověku, který je nedobrovolně  

                                          uvězněn v ledové vodě a jak se žáci mají zachovat, pokud se  
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                                          rozhodnou tomuto člověku pomoci 

                                        - v souvislosti s tímto tématem, žákům zadáme během  

                                          vyučování úkol, aby sami zkusili pomocí obrázkového 

                                          pracovního listu určit předměty, které by mohli při záchraně  

                                          člověka tonoucího v ledu použít 

 

                                     7) společně s žáky si následně modelově vyzkoušíme, jak přivolat  

                                          lékařskou pomoc nebo hasiče 

                                          

Závěr – pomocí jednoduchého testu na pracovním listu, si ověříme znalosti, které si  

              žáci k danému tématu zapamatovali 
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13. ODPADNÍ VODA A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 
Metodika č. 13 

 

Cíl – žáci se naučí znát, co je to odpad a jak odpad vzniká 

     – naučí se chápat nebezpečí, jež při hromadění odpadu vzniká i to, jak se dá odpad  

        účinně zničit nebo recyklovat   

      - budou schopni vysvětlit, jak a čím se dá znečistit vodní nádrž, rybník nebo vodní  

         tok 

      - dokáží vysvětlit, čím a jak se čistí voda v čističce odpadních vod  

           

Prostředí – školní třída, čistička odpadních vod 

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy 

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem  

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování žákům sdělíme téma výuky 

                                     2) žákům vysvětlíme, že každá domácnost při svém běžném  

                                         provozu vytváří odpad 

 

                                     3) objasníme žákům, co je to tuhý a tekutý odpad  

                                     4) následně požádáme žáky o to, aby si prohlédli obrázek na  

                                         pracovním listu (viz. obrázek – dům s červenou střechou) 

                                         a popsali pomocí něj, kde v domácnostech vzniká odpad, 

                                         současně žáky požádáme o to, aby zkusili sami vymyslet další 

                                         činnosti, které vytváří v domácnostech odpad (např. mytí  

                                        podlahy, koupání se apod.) a tyto činnosti do obrázku dokreslili 

 

                                    5) při následující výuce, žákům vysvětlíme, kam tuhý a tekutý 

                                         odpad z domácností odchází 

 

                                    6) požádáme žáky, aby na obrázku na pracovním listu zakroužkovali 

                                        skládku odpadu, spalovnu komunálního odpadu a recyklační 

                                        továrnu a vysvětlíme žákům, jaké jsou mezi těmito jednotlivými 

                                        činnostmi rozdíly a k čemu přesně slouží skládka komunálního 

                                        odpadu, recyklační továrna a spalovna odpadu  

      

                                    7) žáky upozorníme na to, že odpad nevzniká pouze v domácnostech, 

                                        ale i v průmyslových odvětvích, v zemědělství nebo např. v dopravě, 

                                        tuto část výuky žákům zpestříme pomocí jednoduchých obrázkových 

                                        úkolů, nakreslených na pracovních listech, kde mají žáci za úkol 

                                        vybrat na obrázcích činnost, která neznečistí při havárii životní    

                                        prostředí apod. 
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                                    8) následně žákům pomocí jednoduchého barevného obrázku 

                                        vysvětlíme, jak a pomocí čeho probíhá čištění odpadní vody 

                                        v čističce odpadních vod 

                                    9) seznámíme žáky s tím, kde všude jsou v našem okolí čističky 

                                        odpadních vod a ukážeme si tato místa na mapě Středočeského 

                                        kraje 

                                          

 Závěr – výuku na toto téma ukončíme tím, že žáky požádáme o to, aby zkusili vybarvit  

               černobílý obrázek, na kterém je čistička odpadních vod a pak do tohoto  

               obrázku doplnili jednotlivé popisky, jež jsou k obrázku přiloženy a vysvětlují 

               princip čištění odpadních vod   

             - výuku lze doplnit o exkurzi do čističky odpadních vod                            
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14. POVODNĚ  
Metodika č. 14 

 

Cíl – pochopit, co jsou to povodně 

    - chápat, jaký je rozdíl mezi záplavou a povodní 

    - vědět, jak se co nejlépe vyhnout škodám způsobeným povodní 

    - znát různé stupně povodňového nebezpečí a umět vysvětlit, čím se jednotlivé  

      stupně od sebe liší 

    - umět se správně zachovat při povodních 

    

Prostředí – školní třída 

 

Pomůcky – z kartonu vystřiženou televizní obrazovku, batoh s věcmi na evakuaci (věci     

                     v batohu nemusí být konkrétní, ale lze je mít jen nafocené), počítač nebo  

                    interaktivní tabuli, pracovní listy 

                      

Vyučovací metody – dramatizace, výklad, diskuse, demonstrace, animace  

 

Metodický postup – 1) učitel zahraje žákům scénku, ve které ztvární televizního  

                                         hlasatele, který hlásí současný stav povodní, jež zasáhly 

                                         území České republiky a Středočeského kraje 

 

                                     2) zeptá se žáků, zda vědí, co jsou to povodně a jestli o nich  

                                         aktuálně slyšeli mluvit v televizi   

 

                                     3) postupně žákům vysvětlí, co jsou to povodně a jaký je rozdíl  

                                         mezi povodní a záplavou a proč je potřeba tuto informaci znát 

                                         – tento rozdíl žákům vysvětlíme na příkladu pojištěného domu, 

                                         který zasáhne velké množství vody, jež zteče do domu z kopce 

                                         nebo z polí 

                                          – je-li dům pojištěn proti záplavě, pak pojišťovna peníze vyplatí,  

                                         je-li však tento dům pojištěn pouze proti povodni, pojišťovna 

                                         peníze nezaplatí, neboť voda, jež dům zaplavila, nevznikla při 

                                         povodni, ale při záplavě 

 

                                     4) následně pomocí instruktážního videa žákům předvedeme, jak  

                                         vzniká povodeň a pomocí animace ukážeme žákům, jak člověk 

                                         chybně zasahuje do přirozených přírodních dějů a svým koná- 

                                         ním přispívá k častějším a ničivějším povodním 

                                         – ukážeme žákům, co člověk způsobí, narovná-li tok řeky, 

                                          vykácí-li velké množství stromů, sází-li pouze monokulturní lesy, 
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                                          staví domy v zátopovém území apod. (toto animační video 

                                         je možné spustit pomocí internetových stránek na adrese)   

                           http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizacepovodne/index.html  

                   

                                     5) žákům také podrobněji objasníme, pomocí jednoduchých 

                                         obrázků, různé stupně povodňové aktivity a jak se při vyhlášení  

                                         odlišných stupňů povodňové aktivity chovat (stupně vyhlašují 

                                         obecní a městské úřady nebo vyšší správní orgány) 

 

                                     6) při diskusi a pomocí jednotlivých odkazů na pracovním listě  

                                         žákům vyložíme, jak se lze povodním částečně bránit, či jak 

                                         se na ně dá připravit např. stavěním pevných nebo mobilních 

                                         hrází či budováním retenčních nádrží apod.  

                                         – retenční nádrže jsou uměle postavené malé i velké nádrže, 

                                         které jsou domů, továren nebo v krajině a slouží po omezenou  

                                         dobu k zadržení dešťové vody   

 

                                    7) následně žákům vysvětlíme, co je to zátopové území a jaká rizika  

                                         vzhledem k povodním hrozí, pokud se na tomto území i nadále 

                                         staví nové domy či továrny (jako případ špatného rozhodnutí  

                                         můžeme žákům při výletu k rybníku Šeberáku u Kolína, ukázat 

                                         nedávno postavené srubové domy a chaty, které stojí na místě,  

                                         jež bylo v roce 2010 zcela zaplavené při povodni) 

 

                                     8) nakonec žákům ukážeme pomocí praktické demonstrace, co má 

                                         obsahovat evakuační zavazadlo a seznámíme žáky s tím, jak má  

                                         probíhat evakuace (při této praktické demonstraci použijeme 

                                         konkrétní zavazadlo s konkrétními věcmi připravenými na 

                                         evakuaci) 

                                        

 Závěr – žákům zadáme předem připravené úkoly, jež se týkají tématu povodní  

               a jsou na pracovních listech, při této příležitosti se žáků můžeme ptát na to,  

               co si zapamatovali z vyučování 

            - výuku lze doplnit o výlet či exkurzi, při kterém žákům ukážeme, jak vyhlíží  

               protipovodňové hráze na řece nebo jak např. vypadá čerpadlo hasičů, 

               kterým odčerpávají při povodních vodu ze sklepů apod. 

 

 

 

 

 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/voda/revitalizacepovodne/index.html
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15. PROČ NĚKTERÉ VĚCI PLAVOU A JINÉ NE? 
Metodika č. 15 

 

Cíl – uvědomit si, že existují předměty, které plavou a které neplavou 

      - porozumět zákonitostem, toho proč některé předměty plavou a jiné neplavou 

      - pomocí různých předmětů pokládaných na vodní hladinu pochopit, co je to 

        vztlaková síla  

     - pochopit, jaký vliv má vzduch na to, zda předměty ve vodě plavou nebo zda se potápí 

     - poznat na obrázku, jak vypadá molekula vody 

     - uvědomit si, že voda může mít různou hustotu vody a že tato hustota má vliv na to  

        zda předměty plavou nebo neplavou 

 

Prostředí – školní třída 

 

Pomůcky – dvě skleněné zkumavky, dvě průhledné nádoby na vodu, vajíčko, sůl, písek, 

                    nafukovací balonky, miska s vodou, keramická hlína 

 

Vyučovací metody – názorná demonstrace, výklad, experiment 

 

Metodický postup – 1) pomocí několika jednoduchých pokusů se pokusíme žákům,  

                                         vysvětlit proč různé předměty plavou a proč jiné předměty  

                                         neplavou – vezmeme např. nafukovací balónek a před zraky  

                                         žáků jej nafoukneme, zavážeme jej, aby neunikal vzduch a  

                                         balónek položíme na vodní hladinu, pak si vezmeme další 

                                         balonek, naplníme jej vodou a ukážeme žákům, že tento  

                                         balónek neplave 

  

                                    2) vysvětlíme žákům, že vzduch balónek nadnáší a proto plave  

                                        na hladině, zatímco balónek s vodou neplave a jde ke dnu  

 

                                    3) následně ukážeme žákům další pokus, tentokrát s hlínou  

                                         - uděláme si hliněnou kouli a ponoříme ji do vody, pak  

                                         žáky požádáme, aby sami zkusili z hliněné koule vytvořit, objekt  

                                         který by plaval (úkolem žáků je, aby přišli na to, že udělají-li  

                                         z hlíny mističku, tak tato mistička bude díky vztlakové síle plavat)  
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                                    4) pomocí dalšího pokusu, žákům ozřejmíme, co je to hustota vody 

                                         a jaký vliv má hustota vody na předměty ve vodě – vezmeme si  

                                         dvě sklenice, do jedné z nich nalijeme teplou vodu a do druhé  

                                         sklenice nalijeme studenou vodu, pak do každé sklenice vložíme  

                                         skleněnou zkumavku s pískem - ta ze zkumavek, která plave, je  

                                         ponořena do vody s vyšší hustotou vody (zkumavka ve vodě  

                                        s teplou vodou se bude potápět) 

                                     5) posléze žákům pomocí obrázku vysvětlíme, co jsou to atomy a  

                                         že i voda je složena z jednotlivých atomů, které lze vidět pouze 

                                         pod mikroskopem, podle toho jak se tyto atomy navzájem  

                                         dotýkají, pak určujeme hustotu vody 

 

                                     6) během následujícího pokusu žákům předvedeme, jak lze změnit  

                                         hustotu vody a donutit předmět, který neplave, aby plaval 

 

                                     7) do sklenice s vodou vložíme opatrně vajíčko, vajíčko se usadí  

                                         na dně sklenice, pak požádáme žáky o to, aby do této sklenice  

                                         přisypávali sůl a tím měnili hustotu vody ve sklenici, začne-li  

                                         vajíčko ve vodě plavat, dojde ke změně hustoty vody 

 

Závěr – do velké misky s vodou naházíme různé předměty, úkolem žáků je vysvětlit  

              proč daný předmět (např. pingpongový míček nebo skleněná kulička)ve vodě  

              plave nebo neplave 
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16. RYBNÍK 
Metodika č. 16 

 

CÍL - pomocí pracovních listů mají žáci za úkol pochopit, co je to rybník  

      - naučit se poznávat základní stavební a technické prostředky, jež tvoří rybník 

      - uvědomit si k jakým účelům rybníky slouží a jak vznikají 

      - na konkrétním příkladu Žehuňského rybníku pochopit jeho vliv na místní      

        ekosystém v středočeské krajině a uvědomit si, že Žehuňský rybník je významně 

        spojený s ochranou přírody a to nejenom v místním, ale i v celoevropském měřítku         

      - pochopit, že Žehuňský rybník je významný z hlediska chovu ryb a má celkový vliv  

        na okolní klima 

      - v rámci výuky o ochraně Žehuňského rybníku žáky poučit   o státní ochraně  

        životního prostředí 

        

Prostředí – třída s interaktivní tabulí, výlet k rybníku 

 

Pomůcky- obrázky, fotografie, miska s vodou, travní drny, zelené větvičky, písek 

 

Vyučovací metody – řízený rozhovor, výklad, názorně demonstrační metoda 

 

Metodický postup -  1) žáky nejprve vyzveme, aby sami zkusili říci, co je to rybník – jak  

                                         vypadá, co zadržuje a kdo v něm žije 

 

                                     2) pomocí otázek zkoušíme společně s žáky podrobněji  

                                         charakterizovat, jakou vodu rybníky u nás obsahují 

                                       - slanou, sladkou, pitnou, nepitnou, čistou, špinavou … 

 

                                     3) v rámci tohoto úvodním rozhovoru také žáky vyzveme k tomu, 

                                         aby řekli, kde se v jejich okolí vyskytuje nejbližší rybník a požá- 

                                         dáme je, aby na příští vyučovací hodinu přinesli fotografii nebo 

                                         nakreslený obrázek tohoto rybníka 

 

                                     4) následně žákům vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi rybníkem a 

                                         jezerem (rybník je člověkem uměle vytvořená vodní plocha, 

                                         jezero je přírodou vytvořená vodní plocha), pomocí obrázků 

                                         nebo fotografií ukážeme žákům co je to hráz, stavidlo, přítok 

                                         a odtok a současně žáky informujeme o tom, jak nám tyto  

                                         technické prostředky umožňují regulovat množství vody v  

                                         rybníku 

 

                                     5) žákům také vysvětlíme, co se stane, když tyto technické prostředky 

                                         selžou a dojde k přetečení nebo protržení hráze 
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                                    6) společně s žáky pak vedeme rozhovor o tom, k čemu rybníky 

                                         slouží a jak jsou prospěšné lidem i přírodě 

 

                                     7) po skončení rozhovoru ukážeme žákům pomocí obrázků a 

                                         návodných otázek různé druhy rybníku a to jak je lze rozdělit, 

                                         podle toho zda jsou napájeny vodou např. z vlastního pramene 

                                         nebo vodou z řeky apod. 

 

                                     8) následně žákům vysvětlíme, že o každý rybník je potřeba pečovat 

                                         a to např. částečným vypouštěním vody z rybníku (tzv. letnění),   

                                         kterým lze zvýšit počet rostlin a živočichů v okolí rybníku nebo 

                                         odbahňováním rybníku, při kterém se voda čistí neboť bahno 

                                         vypouští do vody jedovaté plyny z tlejících rostlin, které vodu 

                                         znečišťují apod. 

 

                                     9) na příkladu Žehuňského rybníka žákům ukážeme, jak v praxi  

                                         fungují obecné informace o rybnících, o nichž jsme se doposud  

                                         učili, seznámíme žáky s tím, jak je tento rybník napájen vodou,  

                                         jakou má historii a jaký je jeho konkrétní vliv na okolní přírodu a  

                                         hospodářskou činnost člověka. 

                                      - podrobněji rozebereme s žáky státní ochranu tohoto rybníka a  

                                         nebezpečí, jež rybníku hrozí např. při špatném hospodaření na  

                                         okolních polích nebo v rybníce samotném 

 

                                   10) detailně žákům vysvětlíme, jak je v České republice odstupňo- 

                                          vána ochrana životního prostředí, proč k ní dochází a její 

                                         propojení s celoevropskou sítí chráněných území (Natura 2000) 

 

                         Závěr - na konci vyučovacího bloku si mohou žáci např. poskládat puzzle  

                                      z rozstříhaných fotografií, na kterých je vyobrazen rybník nebo 

                                      pomocí misky s vodou, písku a venku nasbíraných travních 

                                      drnů, vytvořit malý rybník přímo ve třídě                                        

                                   - současně lze také pomocí jednoduchého testu nebo nakresleného 

                                      bludiště u žáků ověřit, co si z výuky zapamatovali a základní 

                                      informace a při této příležitosti ještě jednou zopakovat 

                                    -tuto výuku lze doplnit o výlet k největšímu středočeskému 

                                      Rybníku, k Žehuňskému rybníku 
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17. ŘEKA LABE 
Metodika č. 17 

 

Cíl – znát základní informace o řece Labi – kde pramení, kam se vlévá a kterými státy  

         protéká                                                                                                                                                                 

       - vědět, jak se tok Labe mění s ohledem na krajinu, kterou protéká  

       - umět vysvětlit, čím je tato řeka důležitá pro Český stát a Středočeský kraj,  

         vzhledem k obchodu a k dopravě zboží 

       - dokázat ozřejmit obecně užívaný pojem ,,Polabí“ a vědět, čím se  toto území  

         vyznačuje  

       - znát významná města a říční přístavy a na řece Labi, jež se vztahují  

          ke Středočeskému kraji  

       - dokázat vyjmenovat několik přítoků řeky Labe 

 

 Prostředí- třída, příroda 

 

Pomůcky – mapa České republiky, obrázkové pracovní listy  

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem 

 

Metodický postup – 1) na mapě České republiky žákům ukážeme, kudy teče řeka Labe,  

                                          současně požádáme žáky, aby na mapě našli pramen řeky Labe  

                                          v Krkonoších a místo, kde se Labe vlévá do Severního moře  

 

                                     2) následně žákům pomocí obrázkových pracovních listů, vysvětlíme  

                                          v hovorové řeči běžně užívaný pojem ,,Polabí“ ,kde se toto  

                                          území nachází a čím je typické 

 

                                     3) prostřednictvím dalšího obrázkového pracovního listu, žákům 

                                         ukážeme, jak vzniká soutok řek a uvedeme, několik příkladů 

                                         řek, které se vlévají do Labe 

 

                                     4) pomocí mapy vyhledáme společně s žáky nejdůležitější lodní  

                                          přístavy na řece Labi v Středočeském kraji (Kolín, Chvaletice) 

 

                                     5) vysvětlíme žákům, co je to chráněné krajinné území a jak se  

                                          tato území vztahují k řece Labi, např. Krkonošský národní park 

                                          se podílí na ochraně pramenů Labe nebo Národní park České   

                                          Švýcarsko chrání unikátní kaňon Labe protékající mezi vysokými 

                                          skalnatými stěnami 
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                                     6) upozorníme žáky na zajímavá území, jež se vztahují k řece Labi a  

                                          nacházejí se na území Středočeského kraje, je to např. naučná  

                                          stezka u Lysé nad Labem, tůně u Kolína apod.  

   

                                     7) do výuky zapojíme pracovní listy, na kterých mají žáci za úkol  

                                          vyhledat tok řeky Labe, najít místo, kde řeka pramení a kde se  

                                          do ní vlévá řeka Vltava, mohou také pomocí mapy a fotografií  

                                          sestavovat tok řeky Labe od pramene až do Hřenska, kde Labe  

                                          opouští naši republiku, na těchto fotografiích mohou následně      

                                          žáci určovat která území zobrazená na fotografiích se vztahují  

                                          k Středočeskému kraji 

 

Závěr – společně s žáky se můžeme vypravit na výlet ke Kolínským tůním nebo se projít  

              po naučné stezce u Lysé nad Labem  
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18. ŘEKA 
Metodika č. 18 

 

Cíl – vědět, co je to řeka a čím jsou pro nás řeky důležité 

      - umět popsat, jak se řeka postupně vytváří a přeměňuje a jaký vliv má  

        na formování krajiny, na přírodu a na činnost člověka 

      - dokázat vysvětlit pojmy – meandr, vodopád, mělčina, kaňon, tůň, 

        peřej, slepé rameno řeky, pramen řeky, přítok řeky apod. 

      - znát jména nejvýznamnějších řek, které se vztahují ke Středočeskému  

        kraji a umět je vyhledat na mapě  

 

Prostředí – školní třída 

 

Pomůcky – mapa České republiky, obrázkové pracovní listy 

 

Vyučovací metody – diskuse, výklad, práce s obrazem, práce s textem 

 

Metodický postup – 1) požádáme žáky, aby sami zkusili nahlas popsat, jak vypadá 

                                         řeka a mohou o tom mezi sebou diskutovat 

 

                                     2) následně žákům vysvětlíme, jaký je rozdíl mezi horním, stře- 

                                         dním a dolním tokem řeky a jak řeka ovlivňuje krajinu, kterou   

                                         protéká (vytváří údolí, kaňony, přináší úrodnou půdu, velké 

                                         řeky tvoří říční deltu apod.) 

 

                                     3) pomocí obrázků na pracovním listu zkusíme společně s žáky 

                                         najít pramen řeky, soutok dvou řek, vodopád, peřeje a mělčiny, 

                                          zároveň žákům vysvětlíme, jak tyto jednotlivé úseky řek vznikají 

                                          (např. vodopád – vzniká tam, kde je tvrdé podloží, mělčiny  

                                           – tvoří se na místech, kam řeka přináší nánosy písku a štěrku  

                                          apod.) 

 

                                     4) dále žákům pomocí obrázků na pracovních listech ukážeme, jak 

                                          vznikají slepá ramena řek a jak se z těchto slepých ramen řek, 

                                          postupně vytvoří tůně 

 

                                      5) společně s žáky zkusíme přijít na to, čím je řeka důležitá pro  

                                           lidi, pro zvířata, pro rostliny (např. přináší závlahu, je důle- 

                                          žitá pro život mnoha živočichů, voda z řeky umožňuje vyrábět 

                                          elektřinu apod.) 
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                                      6) pomocí map následně společně s žáky vyhledáváme jednotlivé 

                                          řeky, které protékají Středočeským krajem, pomocí mapy také 

                                          můžeme typovat, zda tyto řeky zasahují do Středočeského kraje 

                                          svým horním, středním nebo dolním tokem   

 

Závěr -  na závěr si žáci mohou ověřit své znalosti pomocí předem připraveného  

              slovního testu, který se vztahuje k tématu řeka 
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19. STUDNY A STUDÁNKY 
Metodika č. 19 

 

Cíl – naučit žáky, rozeznávat rozdíl mezi studánkou a studnou   

     - vědět, jak se staví studna  

     - porozumět tomu, co to je podzemní a povrchová voda a proč je nutné jednotlivé  

        zdroje pitné vody pečlivě chránit před znečištění 

     - umět vysvětlit, co je to vodárenské pásmo  

     - vědět, jak se bezpečně chovat v  blízkosti studny  

     - dokázat říct, k čemu slouží vodní pumpa a ponorné čerpadlo  

     - znát místa, kde se v našem bezprostředním okolí vyskytují studny a studánky   

 

Prostředí – třída, příroda, výtvarná dílna 

 

Pomůcky – pracovní listy, tužka, pastelky, nůžky, lepidlo, nit, dřevěná špejle,  

 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, diskuse,  

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování seznámíme žáky s tématem výuky, které  

                                         zní – studny a studánky. 

 

                                     2) vysvětlíme žákům, jaký je rozdíl mezi studnou a studánkou  

                                         (studánka je lidmi upravený přirozený pramen vody, studna je  

                                          uměle vykopaný a upravený pramen vody)  

 

                                     3) pomocí obrázku na pracovním listu, žákům ukážeme, jak se  

                                          kope studna a kterak se zabezpečují její zdi, aby se studna   

                                         časem nezasypala  

 

                                     4) zeptáme se žáků, kde se bere v zemi voda a necháme je, aby  

                                          sami zkusili přijít na to, jak a čím se dá podzemní voda znečistit  

 

                                     5) objasníme žákům, co je to pojem vodárenské pásmo a upozor- 

                                          níme je na to, že v blízkosti studny je vždy zapotřebí chovat se  

                                          tak, aby nedošlo k znečištění studny nebo studánky, důležité je  

                                          také dbát na svoji vlastní bezpečnost ( nenaklánět se nad stu- 

                                          dnu, neskákat na kryt studny apod.) 

 

                                     6) vyzveme žáky, aby nám sami zkusili vysvětlit, jak se dá dostat  

                                         voda ze dna studny nahoru na povrch (pomocí lana a kbelíku) a  

                                         následně žákům vysvětlíme, co to je vodní pumpa a jak funguje  

                                         vodní čerpadlo  
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                                     7) vyzveme žáky, aby dokreslili obrázky studny a pumpy  

                                         na pracovních listech  

 

Závěr – pomocí internetových stránek (http://www.estudanky.eu/) nebo při výletu,  

              žáky seznámíme s tím, kde se v našem nejbližším okolí nachází studny a  

              studánky a jaká je jejich historie 

           – při práci ve výtvarné dílně si žáci mohou zkusit vystřihnout a slepit papírový  

              model studny, který je předtištěný na pracovním listu    
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20. RÝŽOVÁNÍ A TĚŽBA ZLATA 
Metodika č. 20 

 

Cíl – naučit se znát, že zlato je  žlutý  kov, který lze získat dolováním 

        ve skalách nebo pomocí rýžování v potocích a v řekách 

     - vědět, kde všude se dá zlato využít 

     - naučit se porozumět pojmům zlatokop, rýžování zlata, zlatá horečka, zlatá žíla 

     - umět určit pracovní nástroje, které se používají při těžbě zlata 

     - znát historii těžby zlata na našem území a vědět, která místa ve Středočeském kraji  

        se  váží k těžbě zlata   

 

Prostředí – třída, příroda 

 

Pomůcky – pracovní listy, pánev, měděný drát (malé kousky pozlacených elektronických 

                    spojů např. ze starých počítačů), fotografie zlatých a jiných (nezlatých) 

                   předmětů 

 

Vyučovací metody – práce s obrazem, výklad, manipulace s předměty 

 

Metodický postup – 1) na začátku výuky, ukážeme žákům fotografie různých předmětů  

                                         ze zlata a fotografie výrobků, které nejsou vyrobeny ze zlata,  

                                         následně žáky požádáme, aby sami poznali, pojmenovali a  

                                         vytřídili předměty na fotografiích, které jsou vyrobeny ze zlata 

                                         a výrobky které ze zlata vyrobeny nejsou 

 

                                     2) během pokračující výuky žákům pomocí fotografií, ukážeme, jak  

                                         vypadá zlato v nezpracovaném stavu a vysvětlíme jim že, zlato                  

                                         je žlutý kov, který se nalézá v malém množství ve skalách a 

                                         v některých zlatonosných řekách a potocích, a že jej těžili 

                                         zlatokopové pomocí velice jednoduchých nástrojů, jako byl  

                                         např. krumpáč nebo rýžovací pánev      

  

                                     3) následně žákům vysvětlíme, jak probíhá rýžování zlata a jak se  

                                         zlato pomocí tavení (tepání, broušení) zpracovává, žákům také  

                                         objasníme, co je to zlatá žíla a co znamená pojem zlatá horečka 

 

                                     4) potom žákům podáme informace o tom, kde všude se dá zlato  

                                         využít (šperkařství, zubní lékařství, pozlacování skla, elektronické 

                                         spoje v počítačích) a seznámíme je s historií těžby zlata na našem 

                                         území     
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                                     5) během výuky žáky upozorníme také na velká ekologická rizika,  

                                         která jsou spojena především s průmyslovou těžbou zlata a žáky 

                                         poučíme o tom, že zásoby zlata se dodnes nachází i na území 

                                         Středočeského kraje (Mokrsko, Čelině, potok Březnice) 

 

                                     6) v souvislosti s tímto tématem se můžeme žákům, také zmínit   

                                        o tom, že z řek a z potoků se netěží pouze zlato, ale také další  

                                         důležité suroviny jako např. písek nebo štěrk 

 

Závěr – Pomocí jednoduchých obrázkových pracovních listů si s žáky zopakujeme,  

              jaké předměty používají zlatokopové při hledání zlata a vyluštíme číselnou a  

              slovní tajenku, jež obsahuje klíčové slovo vztahující se k výuce. Teoretickou část  

              výuky můžeme zakončit zábavnou soutěží, která je uvedena na obrázkovém      

             pracovním listu, kde mají žáci za úkol vyhledat 8 rozdílů na dvojici kreseb, 

             znázorňujících zlatokopa při rýžování zlata v řece 

             Výuku můžeme také doplnit o různé praktické činnosti, při kterých si žáci mohou  

             např. vyzkoušet vyrobit šperk ze zlatého drátku (místo zlatého drátku můžeme  

             použít měděný drát). Nebo lze jít s žáky rýžovat zlato do potoka (při rýžování 

             zlata pomocí rýžovací pánve žákům nenápadně vložíme malé kousky ,,zlata“ 

             do písku uvnitř pánve - tyto kousky zlata si lze dopředu vyrobit z nastříhaného 

             měděného drátu nebo pomocí zlaté barvy obarvit malé kamínky). 
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21. VODA V ZAHRADĚ ANEB CO JE TO TRATIVOD?  
Metodika č. 21 

 

Cíl – vědět a dokázat vysvětlit, odkud se bere voda na zalévání rostlin   

       na zahradě 

     – dokázat objasnit k čemu slouží na zahradě trativod 

     – umět objasnit, jak lze na zahradě šetřit s vodou  

     – dokázat pojmenovat jednotlivé vodní stavby, které se vyskytují   

        na zahradách a v parcích 

 

 

Prostředí – školní třída, školní zahrada 

 

Pomůcky – pracovní listy, miska s hlínou 

 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, práce s obrazem, dovednostně - praktické 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování se žáků zeptáme, zda ví, co potřebují  

                                         rostliny k tomu, aby mohli vyrůst (světlo, půdu, vodu, teplo…) 

                                         podle toho, co žáci odvětí, odpovědi žáků doplníme nebo jim  

                                         otázku sami zodpovíme 

 

                                     2) následně se žáků zeptáme, odkud si myslí že, se bere voda, 

                                         kterou používáme na zalévání rostlin na našich zahradách 

                                         nebo v parcích, pomocí vzájemné diskuse se pak dobereme 

                                         k správné odpovědi (dešťová voda, vodovod, voda z vlastní 

                                         studny) 

 

                                     3) následně žákům vysvětlíme, že mnoho lidí zbytečně nechává 

                                         odtékat vodu ze střech domů mimo svůj pozemek do kanalizace               

                                         nebo do trativodu     

                                  

                                     4) pomocí obrázku na pracovním listu žákům vysvětlíme a ukážeme, 

                                          co je to trativod a k čemu trativod slouží (odvádí vodu mimo 

                                          pozemek, zabraňuje vzniku vlhkosti v domě apod. 

 

                                     5) dále poučíme žáky o tom, jak lze velice jednoduše pomocí sudu  

                                          pod okapem nebo pomocí podzemní nádrže zadržet dešťovou 

                                          vodu ze střech a tuto vodu následně využít k zalévání rostlin 
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                                     6) poté požádáme žáky, aby vybarvili dle zadání různými barvami  

                                          obrázek na pracovním listu – úkolem žáků je pomocí barev najít  

                                         a odlišit na obrázku sud na vodu, podzemní nádrž na vodu,  

                                         okapy a zahradní konev 

 

                                     7) pomocí pracovního obrázkového listu žáci následně určují různé  

                                         předměty a objekty na zahradě, jež se vztahují k vodě (vyhledá- 

                                         vají fontány, vodní kaskády, vodotrysky apod.), učí se tato  

                                         zařízení správně poznávat a pojmenovávat  

 

Závěr – žáci se mohou vypravit na školní zahradu a tam zjistit jak škola hospodaří s  

              dešťovou vodou, mohou vyhledat okapy nebo najít kanál, do kterého odtéká  

              voda se střech případně najít nádrž na vodu, v rámci této exkurze na školní  

              zahradu žáci mohou také objevovat různé vodní objekty a předměty, které se  

              na zahradě vyskytují 

           – žáci si mohou také vyrobit hliněné pítko pro ptáčky (viz. foto na pracovním  

              listu) 
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22. ÚPRAVNA PITNÉ VODY 
Metodika č. 23 

 

Cíl – žáci se naučí znát, co je to pitná voda a jak ji lze charakterizovat 

     – umí vysvětlit, kde lze získat vodu určenou k pozdější úpravě na vodu  

        pitnou  

     – dokáží vysvětlit, kde a na základě využití jakých procesů dochází k 

        vytvoření nezávadné pitné vody 

      - naučí se znát základní principy ochrany vodního zdroje 

     – dokáží vysvětlit, jak se voda z přírodního vodního zdroje dostane přes  

        úpravnu pitné vody až ke koncovému uživateli 

             

Prostředí – školní třída 

 

Pomůcky – pracovní listy, dvě sklenice s vodou, tvrdý papír, barvy, štětce, dřevěná  

                    tyčka 

 

Vyučovací metody – výklad, názorně –demonstrační,  , dovednostně –praktické,  

                                    práce s obrazem, inscenační 

 

Metodický postup – 1) před žáky postavíme dvě sklenice s vodou, jedna sklenice  

                                         obsahuje vodu čistou a druhá sklenice vodu viditelně 

                                         znečištěnou – zeptáme se žáků, ze které sklenice by se 

                                          napili a necháme je vysvětlit důvod své volby 

 

                                     2) následně žákům vysvětlíme, že pitná voda je ta voda, která je  

                                         pro člověka dlouhodobě zdravotně nezávadná 

 

                                     3) dále žákům pomocí obrázku vysvětlíme, odkud se bere pitná  

                                         voda, kterou později lidé pijí a jak z obyčejné vody vznikne  

                                         v úpravně pitné vody voda pitná 

 

                                     4) seznámíme žáky s tím, jak a čím lidé mohou, znečisti vodní zdroj  

                                         a jaké by pro lidi mohli být následky toho, dojde-li k znečištění  

                                         vodního zdroje 

 

                                     5) žákům ukážeme obrázek značky označující ochranné vodní  

                                         pásmo a vysvětlíme žákům k čemu vodárenské ochranné  

                                         pásmo slouží 
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                                     6) pomocí obrázkových pracovních listů si žáci zopakují, jak voda  

                                         putuje z vodního zdroje až ke koncovému uživateli, jak probíhá  

                                         proces čištění vody v úpravně pitné vody a jaké činnosti mohou  

                                         znečistit zdroj pitné vody 

 

Závěr – každý žák si sám dle vzorové fotografie vyrobí svou značku, označující vodáren- 

              ské pásmo, tuto značku následně použije při společné hře  

            - hra – žáci si stoupnou s menšími rozestupy do řady za sebou, každý z nich má  

              v rukou svoji značku, úkolem žáků je ochránit svoji značku a své pomyslné  

              vodárenské pásmo pomocí správných odpovědí. Ke každému z žáků přistoupí  

              postupně učitel a zeptá se jej, zda by u něj ve vodárenském pásmu mohl  

              postavit např. chemickou továrnu, myčku aut, krmelec, skládku hnojiva,  

 veřejnou plovárnu nebo zda zde může zasadit strom apod. Pokud žák odpoví  

 na dotaz učitele správně obhájí svou značku i své pomyslné vodárenské území. 

              Odpoví-li žák špatně, přijde o svoji značku i o možnost pokračovat ve hře. Vítězí  

              ten žák, který svoji značku ubrání svými správnými odpověď mi co nejdéle.  
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23. KOLOBĚH VODY 
Metodika č. 23 

 

Cíl  - žáci mají za úkol pochopit, kde se na zemi bere voda 

      - jak probíhá koloběh vody v přírodě 

      - jaké druhy koloběhu vody známe 

      - jaký vliv na přírodu a člověka má narušení koloběhu vody v přírodě 

      - co přispívá k zadržování vody v krajině a co naopak vodu nezadržuje, ale plýtvá        

        s ní 

      - jaký typ koloběhu vody je ve Středočeském kraji  

      - jaký vliv má voda na půdu ve Středočeském kraji 

         

         

Prostředí – třída (interaktivní tabule), školní zahrada (venkovní plocha), příroda 

 

Pomůcky – obrázky, fotografie, miska na vodu, encyklopedie s fotografiemi moře a  

                    planety Země 

                     

Vyučovací metody – výklad, diskuse, předvádění a pozorování jevů 

 

Metodický postup – 1) pomocí výkladu a s využitím fotografií z encyklopedie Země  

                                          seznámíme žáky s tím, jak velkou plochu na naší planetě 

                                          zabírají moře a oceány   

   

                                     2) vysvětlíme žákům, jak pomocí slunce probíhá odpařování vody  

                                         z naší planety a tento jev ukážeme žákům pomocí jednoduchého 

                                         pokusu 

                                      - do prázdné misky nalejeme vodu a tuto misku položíme na 

                                         slunné místo, na kterém se voda po několika dnech zcela vypaří, 

                                         tento úkaz můžeme společně s žáky postupně pozorovat 

 

                                     3) poté co si s žáky připravíme pokus a necháme slunce působit, se 

                                         opět vrátíme k výkladu a žáky seznámíme, pomocí barevných 

                                         nákresů s přírodním procesem koloběhu vod mezi oceány 

                                         a ovzduším a mezi pevninou a ovzduším – takto obecně žáky 

                                         seznámíme s pojmy Velký a Malý koloběh vody 
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                                     4) následně s žáky podrobněji rozebereme, pomocí vyprávění a 

                                         s přispěním vzájemné diskuze, pojem Malý koloběh vody – při 

                                         výkladu a diskusi se zaměříme především na fungování Malého 

                                         koloběhu vody v České republice a ve Středočeském kraji a 

                                         to tak, že na fotografiích a obrázcích ukážeme žákům, jak má  

                                         vypadat krajina, kde dobře funguje Malý koloběh vody (krajina 

                                         má být rozmanitá s remízky, s lesy, s menšími poli) a fotografie 

                                         polí ve Středočeském kraji, kde jsou pole příliš velká a ráz krajiny 

                                         se v důsledku intenzivního zemědělství mění na step, která 

                                         nedokáže dostatečně zadržovat vodu a tím dochází na velkém 

                                         území středních Čech k narušení Malého koloběhu vody, což 

                                         má za následek častější zaplavování krajiny a opakované střídání 

                                         období mokra a sucha 

 

                                     5) poté žákům vysvětlíme, jak lze vodu v krajině efektivně zadržet 

                                          pomocí lesů, mokřadů, rybníků a dalších opatření. 

                                          

                                                                      

                                     

                            Závěr - pomocí jednoduchých her a doplňujících otázek na pracovním  

                                         listu si zopakujeme základní pojmy, které se váží ke koloběhu  

                                         vody a při vycházkách a výletech si s žáky prohlédneme naše  

                                         přírodní okolí a budeme se učit poznávat, kde Malý koloběh 

                                         vody funguje dobře a naopak, na kterých částech našeho kraje 

                                         hrozí pravděpodobný nedostatek vody (půda je zde popraskaná  

                                         od sucha nebo naopak zaplavená vodou)                       
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24. VODA A HYGIENA 
Metodika č. 24 

Cíl -  znát základní informace o dějinách hygieny od pravěku až po dnešní moderní  

         dobu  

      – umět definovat, co patří do hygienických návyků  

      – vědět, proč je potřeba dodržovat hygienické návyky  

      – znát důsledky toho, když se hygienické návyky nedodržují  

      – dokázat vysvětlit, co to byla morová epidemie a jak zasáhla obyvatelstvo Středních Čech  
 

Prostředí – třída 
 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, obrázky lidí žijících v pravěku, v antice, ve  

                    středověku, v 19. a 20. století 
 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, práce s obrazem 
 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování se zeptáme žáků, které období je podle  

                                         jejich úsudku starší zda je to pravěk, nebo středověk, či doba  

                                         antická, nebo období dvacátého století 

 

                                     2) následně každé z těchto období žákům slovně a pomocí obrázků  

                                         něčím vymezíme, např. v pravěku žili pravěcí lidé, kteří se živili 

                                         lovem zvířat, v antickém období žili lidé, kteří již dokázali stavět 

                                         honosné domy, chodili oblékaní v oděvech z látky a uměli 

                                         vyrábět různé kovové náčiní, ve středověku žili rytíři apod. 

 

                                     3) upozorníme žáky na to, že v každém z těchto období měli lidé jiný 

                                         přístup k hygieně, vysvětlíme žákům pomocí pracovních listů, jak 

                                         tito lidé přistupovali k hygieně a jaké byly jejich znalosti a možnosti 

                                          

                                     4) požádáme žáky, aby nám řekli, proč je důležité se mýt a jejich  

                                         odpovědi doplníme o další poznatky uvedené na pracovním listu 

                                          

                                     5) na základě vyprávění, uvedeném v pracovním listu, o morové  

                                         epidemii v Kutné Hoře a v jejím okolí, žákům ozřejmíme, jaké 

                                         důsledky mělo v minulosti nedodržování základních hygienic- 

                                         kých  pravidel a proč je nezbytně nutné, aby byl v každém městě 

                                         a obci funkční vodovod a kanalizace                                         

 

Závěr – pomocí obrázkových pracovních listů si žáci mohou na závěr zopakovat získané  

              informace, jejich úkolem je např. přiřazovat postavy z různých historických  

              období k obrázkům s tehdejšími hygienickými návyky, žáci mohou také soupeřit  

              mezi sebou v tom, kdo z nich jako první zakroužkuje a spočítá obrázky, jež se  

              vztahují k dnešním hygienickým návykům apod. 
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25. VODA A JEJÍ VYUŽITÍ V PRŮBĚHU RŮZNÝCH 

HISTORICKÝCH OBDOBÍ 
Metodika č. 25 

 

Cíl – seznámit žáky s několika historickými skutečnostmi, při kterých hrálo významnou  

         roli využití vody např. pravěké putování po řekách, vodní hrady, historie praní  

         prádla aj. 

      - na základě těchto témat, by si žáci mněli uvědomit, že svět a společnost se  

        postupně vyvíjí  

      - seznámit se s tím jaký vliv měli dávní Keltové na vznik názvů středočeských řek   

      - vědět, co to jsou vodní hrady a kde lze vodní hrad v Středočeském kraji spatřit  

      - co to je kanalizace a jaký vliv mělo její zavedení na život lidí na Čáslavsku a  

        Kutnohorsku 

 

Prostředí – třída,  

 

Pomůcky- obrázkové pracovní listy, keramická hlína, hrací kostka a figurky 

 

Vyučovací metody – rozhovor, výklad, dovednostně - praktické, práce s obrazem,  

                                     didaktická hra                             

 

Metodický postup – 1) na začátku výuky žákům řekneme, že si budeme povídat o  

                                         tom, jak lidé v různých dobách využívali řeky a vodu z řek 

 

                                     2) požádáme žáky, aby nám řekli, jak se říká lidem, kteří žili v  

                                         pravěku a zeptáme se jich, zda si myslí, že pravěcí lidé znali  

                                          např. motorový člun nebo velké nákladní lodě 

 

                                     3) následně seznámíme žáky s tím, jak lidé žili v pravěku a k čemu 

                                          využívali řeku (jako zdroj pitné vody, k cestování podél řek a po  

                                          vodě, k chytání ryb v řekách apod.) 

 

                                     4) další významným historickým obdobím bylo období, v němž žili  

                                          Keltové, žáky obeznámíme s tím, jak tento národ dokázal nejen  

                                          cestovat po řekách, lovit ryby, ale již i těžit zlato z řek a využívat  

                                          vodu z řek na zalévání svých polích 

 

                                     5) upozorníme žáky také na to, že z tohoto období se na našem  

                                          území zachovali názvy některých našich řek 
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                                     6) žákům následně vysvětlíme, že v pozdějším období, kterému  

                                          říkáme středověk, si lidé kvůli své obraně stavěli tzv. vodní  

                                          hrady 

 

                                     7) žáci si zkusí vyrobit z plátů keramické hlíny vodní hrad 

                                          - vodní hrad vytvoříme tak, že uděláme hliněnou misku a                     

                                         do ní postavíme z hliněných plátů vytvořený čtyřboký hrad,  

                                         do misky pak okolo hradu nalejeme vodu 

 

                                     8) na příkladu Kutné Hory můžeme žáky seznámit s tím, jak a proč 

                                          v tomto městě v minulosti vznikala jedna z prvních kanalizačních                   

                                          sítí v Čechách nebo jaká je historie mýdla a praní prádla  

       

                                     9) v této souvislosti žáky požádáme o to, aby na obrázkovém  

                                          pracovním listu našli dřevěnou pračku, valchu nebo ždímačku 

 

Závěr – na koci vyučování si mohou žáci zahrát pomocí hrací kostky a figurek jedno- 

              duchou stolní hru, pomocí které si mohou zopakovat své historické znalosti o 

              využití řek v pravěku, za dob Keltů a ve Středověku 
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26. VODA A LIDSKÝ ORGANISMUS 
Metodika č. 26 

 

Cíl – vědět, proč je voda pro každého člověka důležitá  

      - umět vysvětlit, kde všude se v lidském těle voda nachází  

      - dokázat vysvětlit pojmy dehydratace a pitný režim  

      - naučit se znát, které nápoje jsou a nejsou vhodné na pití a proč tomu tak je 

      - mít povědomí a vážit si toho, že pitná voda v České Republice je kvalitní, na rozdíl  

        od mnoha jiných zemí a máme k ní neomezený přístup  

      - znát rozdíl mezi zpracováním pitné vody z kohoutku a vody z Pet  lahve 

 

Prostředí – třída 

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, Pet lahve, pastelky, tvrdý papír, izolepa, fix, nůžky 

 

Vyučovací metody – výklad, názorně – demonstrační, dovednostně–praktické, 

                                      práce s obrazem 

 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování žákům rozdáme do lavic obrázek ženské a  

                                         mužské postavy a požádáme je, aby zkusili do obrázku  

                                         domalovat správné množství vody, které obsahuje naše lidské  

                                         tělo – řekneme žákům, že lidské tělo je ze 70% tvořeno vodou 

 

                                     2) následně žákům povíme, kde všude se v lidském organismu                   

                                         voda nalézá (v krvi, ve svalech, v mozku…), pomocí dýchání na 

                                         zrcátko si žáci mohou vyzkoušet, že vzduch z plic obsahuje vodu 

 

                                     3) dále při výuce použijeme obrázkový pracovní list na kterém je  

                                         nakreslený člověk na poušti, úkolem žáků je tento obrázek  

                                         rozstříhat a opět jej sestavit (žáci mohou pracovat jednotlivě   

                                         nebo ve skupinách) 

 

                                     4) pomocí tohoto obrázku žákům vysvětlíme, co je to dehydratace  

                                         a jak se jí dá zabránit nebo jí předejít 

 

                                     5) objasníme žákům, co je to pitný režim a které druhy nápojů jsou   

                                         pro lidský organismus zdravé a které jsou nezdravé 

 

                                     6) objasníme žákům, jaká je kvalita pitné vody v České republice a  

                                         zmíníme se také o jedné z největších stáčíren minerální vody,  

                                         které se nachází ve Středočeském kraji nedaleko Poděbrad 

 

 



48 
 

                                     7) do obrázkového pracovního listu s prázdnými lahvemi pak žáci  

                                         domalují množství vody, které by mněl člověk každý den vypít       

                                         (je to přibližně 2,5 l) 

 

Závěr – aby si žáci lépe zapamatovali, kolik vody obsahuje lidský organismus, mohou 

              si z Pet lahve vyrobit postavu člověka, na které uvidí, kolik vody obsahuje 

              lidský organismus 

              (žáci si z tvrdého papíru vystřihnou a vybarví hlavu a ruce člověka, do Pet lahve                        

              nalijí vodu tak , aby byla lahev zaplněna přibližně ze 70%, potom na Pet lahev  

              připevní pomocí průhledné izolepy papírovou hlavu a ruce, následně žáci fixem  

              napíší na postavu vyrobenou z Pet lahve číslici 70%, tato číslice má žákům  

              připomenout kolik vody obsahuje lidský organismus) 
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27. VODNÍ SÍLA ANEB JAK SE DŘÍVE MLELO? 
Metodika č. 27 

 

Cíl – naučit se znát skutečnost, že voda může sloužit jako významný zdroj pracovní síly       

        při pohonu různých strojů 

      - vědět, jak vypadá vodní mlýn, k čemu slouží a na jakém principu pracuje 

      - mít povědomí o tom, co je to hamr a k čemu v minulosti sloužil   

      - uvědomit si, že mletí obilí pomocí vody a s tím spojené úkony byly v minulosti  

        natolik významnou činností, že se to projevilo i v obsahu lidových písní a v  

        pohádkách        

 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, pastelky, dřevěné desky, vrtačka, vrták do dřeva,   

                    hřebíky, kladívko, umělohmotná nádoba 

 

Prostředí – třída, školní dílna 

 

Vyučovací metody – práce s obrazem, výklad, dovednostně - praktické, 

 

Metodický postup – 1) na začátku výuky, žákům rozdáme rozstříhaný obrázkový  

                                         pracovní list, úkolem žáků je tento obrázkový pracovní list  

                                         sestavit, tak aby vznikl barevný obrázek vodního mlýna 

 

                                     2) žáci mají za úkol poznat, co je na obrázku nakreslené a podle  

                                         obrázku určit pomocí čeho se roztáčí mlýnské kolo 

 

                                     3) následně žákům vysvětlíme co to vodní mlýn je a k čemu sloužil  

                                         v minulosti hamr (je to velké kladivo, kterým se zpracovával kov) 

                                           

                                    4) pomocí obrázků žákům ukážeme, jak se pohyb vodního kola,  

                                         přenášel pomocí ozubených kol a kožených pásů na zařízení           

                                         uvnitř vodního mlýna nebo hamru 

 

                                    5) společně s žáky vyrobíme dřevěný model hamru  (viz. foto dole)  

                                         a vodní kolo napojené na kladivo pomocí vody rozpohybujeme 

 

                                     6) ve zbývajícím čase požádáme žáky, aby zkusili sami vymyslet  

                                         písně nebo pohádkové postavy, které se vtahují k mlýnům 

                                         a k mletí obilí (např. píseň Holka modrooká, píseň Mlýnský 

                                         kámen od skupiny Spirituál Kvintet, pohádková postava vodník  

                                         apod.) 
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Závěr – pomocí jednoduchého obrázkového pracovního listu mohou žáci mezi sebou  

              závodit při počítání pytlů s obilím nebo vybarvit obrázek vodníka 

 

      
Dřevěný model vodního hamru (roztočením vodního kola se rozpohybuje kladívko na konci 

dřevěné tyčky) 
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28. VODNÍ SPORTY  
Metodika č. 28 

 

Cíl – naučit žáky rozeznávat různé druhy vodních sportů   

     – umět obecně říct, proč je dobré sportovat 

     – uvědomovat si nebezpečí, jež mohou hrozit při vodních sportech  

     – znát základní informace o jednom z vybraných rekreačních vodních sportů  

     – vědět, co znamená slovo kanoistika, kajakářství a kde se v Středočeském kraji dají  

        tyto vodní sporty provozovat  

     – seznámit se s několika historickými skutečnostmi, jež se vztahují k provozování  

        kanoistiky a sjíždění řek ve Středočeském kraji 

      

Prostředí – třída, výtvarná dílna 
 

Pomůcky – pracovní listy, kartonový papír, nůžky, štětce, barvy, hřebíky, kladívko,  

                   dlouhé dřevěné tyčky 
 

Vyučovací metody – rozhovor, názorně – demonstrační, dovednostně – praktické,  

                                    výklad, práce s obrazem 
 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování se žáků zeptáme, proč si myslí, že by měl  

                                         člověk sportovat, poté žákům vysvětlíme, že sportovat lze v 

                                         různém prostředí, pokud je toto sportování spojeno s vodním   

                                         prostředím mluvíme o tzv. vodních sportech 

 

                                     2) během dalšího vyučování žáky seznámíme s různými vodními sporty 

                                        a s potencionálním nebezpečím, které může při jednotlivých vodních 

                                         sportech hrozit jako např. při plavání podcenění vzdálenosti a únavy,                     

                                         při kanoistice nepoužívání ochranných vest a helem aj. 

                                          

                                     3) následně žákům promítneme na interaktivní tabuli několik krát- 

                                         kých filmů ukazující tradiční i méně tradiční vodní sporty 

                                         (filmy lze nalézt na internetovém prohlížeči YouTube) 

 

                                     4) vybereme si jeden z vodních sportů, který se ve velké míře provozuje 

                                          v našem kraji a žákům jej blíže popíšeme a seznámíme je s jeho  

                                           historií 

 

                                     5) pomocí pracovních listů společně s žáky poznáváme jednotlivé 

                                         vodní sporty, vybavení používané při těchto sportech a ochranné 

                                         pomůcky používané při sportování na vodě 
 

Závěr – pomocí velkých kartónových papírových plátů (např. z krabic od nábytku apod.)             

              si společně s žáky vyrobíme maketu kajaku a kajakářského pádla, které si žáci  

              následně mohou vybarvit   
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29. VODOJEMY 
Metodika č. 29 

Cíl – vědět, co je to vodojem a k čemu slouží  

     – znát různé druhy vodojemů  

     – dokázat popsat, jak to vypadá uvnitř věžovitého vodojemu  

     – vědět, kde se v nejbližším okolí vyskytují některé zajímavé vodojemy  

        a znát jejich historii  
 

Pomůcky – obrázkové pracovní listy, barvy, štětce, pastelky, nůžky, barevné lepicí 

                     pásky, malé obrázky vodojemů 
 

Prostředí – školní třída 
 

Vyučovací metody – výklad, práce s obrazem, dovednostně - praktické 
 

Metodický postup – 1) na začátku vyučování žákům vysvětlíme, co je to vodojem a k  

                                         čemu slouží (zásobník na vodu) 
 

                                     2) pomocí obrázků na pracovních listech žákům ukážeme, jak  

                                         vypadají různé druhy vodojemů 
 

                                     3) vysvětlíme žákům, jaký je princip čerpání vody do vodojemu 

                                         a její následné vypouštění do vodovodního řádu nebo např. 

                                         do zavlažovacího systému 
 

                                     4) povíme žákům, proč uvnitř věžovitého vodojemu visí dlouhý                                      

                                         provázek se závažím na konci (kontroluje se pomocí něj, zda se 

                                         vodojem naklání nebo nenaklání) 
 

                                     5) každý žák si následně, vybarví obrázek jednoho vodojemu, jež 

                                         se nachází nedaleko Čáslavi a poté žákům vyložíme historii 

                                         těchto vodojemů 

                                           

Závěr – zeptáme se žáků, co si zapamatovali z tématu o vodojemech a pomocí 

              jednoduché hry na pracovním listu – bludišti, necháme žáky, aby našli 

správnou cestu k vodojemům, o kterých 

jsme si při výuce povídali 

bludiště, ve kterém hledají žáci cesty 

vodojemům, si mohou žáci 

vyrobit také sami pomocí tvrdé čtvrtky, 

barevné lepenkové pásky a 

nakopírovaných obrázků s jednotlivými 

vodojemy (viz. obr.) 
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30. VORAŘSTVÍ A POVOLÁNÍ SPJATÁ S VODOU 
Metodika č. 30 

 

Cíl - žáci by měli umět vysvětlit vlastními slovy co je to vor, voroplavba a k čemu se  

        v minulosti dřevěné vory používaly  

      - znát na jakých řekách se voroplavba provozovala a jak se voroplavba vztahovala  

        k oblasti dnešních Středních Čech  

      - vědět, jaké byli příčiny zániku voroplavby v Čechách 

      - umět pojmenovat další typická povolání vztahující se k vodě, řekám, rybníkům… 

      - vědět o čem psal Ota Pavel 

 

Prostředí – školní třída, les, park 

 

Pomůcky – pracovní listy, interaktivní tabule, dřevěné klacíky, provázek, pilka na dřevo 

 

Vyučovací metody – výklad, pozorování, práce s obrazem, dovednostně - praktické 

 

Metodický postup – 1) žáky pomocí výkladu a obrázků seznámíme s tím, jak se  

                                         v minulost pomocí potoků a řek dopravovalo dřevo z hor do  

                                         měst, ležících v nížinách a na co se toto dřevo používalo  

                                         (…jednotlivé kusy kmenů stromů se splavovali pomocí potoků,  

                                         řek nebo speciálních vodních kanálů až k místu, kde se z kmenů 

                                         svázaly vory a odtud putovaly dřevěné vory koryty řek až k 

                                          jednotlivým pilám a do přístavů) 

 

                                     2) popíšeme žákům, jak vor vypadal, jak jej voraři řídili a upozorní- 

                                         me žáky na to, že se jednalo o nebezpečnou práci a že stavba 

                                         voru byla velice specializovaná práce, při které se nepoužívaly 

                                         žádné hřebíky nebo šrouby, ale vše bylo spojeno pomocí 

                                         ohebných do sebe zapletených prutů tzv. houžví nebo lan 

 

                                     3) pomocí interaktivní tabule, žákům promítneme krátký film o  

                                         vorech a vorařích (nalezneme jej na YouTube, pod názvem Vor  

                                         2012) 

                                     4) pomocí hádanek následně zábavným způsobem seznámíme                 

                                         žáky s dalšími povoláními, která jsou spjatá s vodou, s plavbou  

                                         po vodě, s řekou, s rybníkem apod.   

                                         (hádanky mohou znít –,, řekněte, jak se říká člověku, který řídí 

                                         lod´  " - kormidelník, 

                                         ,,jak se nazývá člověk, který se živý rybolovem“ - rybář, 

                                         zkuste vysvětlit, co dělá hrázný – stará se o hráze a jezy apod.) 
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                                     5) dalším úkolem žáků bude pomocí obrázkového pracovního listu  

                                         přiřadit jednotlivé názvy povolání spjatých s vodou k daným  

                                         obrázkům, mohou si také vyrobit svého voraře z papírové  

                                         šablony, která je předkreslená na dalším pracovním listu 

 

Závěr – žáci vypracují úkol na pracovním listu, kde pomocí čar přiřadí popisky k jednotlivým 

              částem zobrazeného voru a podle obrázku na pracovním listu vytvoří prostorový 

              model voru z venku nasbíraných větví, jež k sobě sváží provázkem  

           - výuku lze zakončit krátkým vyprávění o životě Oty Pavla a závěrečným čtením  

              vybrané povídky z knih Oty Pavla (např. povídka Potok pana inženýra) 
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