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1. CO JE TO VODA? 
Pracovní list č. 1 

 

    Voda je látka, která společně se vzduchem vytváří základní podmínky pro život na zemi. 

Bez vody by neexistoval náš svět a lidé v něm.  

 

Základní skupenství vody – pevné, kapalné, plynné 

                                                                   

Voda se na zemi vyskytuje – na povrchu (potoky, řeky, jezera) 

                                                   pod povrchem (podzemní jezera a řeka, půdní vláha) 

                                                   ve vzduchu (déšť, rosa, pára, mlha) 

                                                                                      

Voda na zemi může být – sladká – potoky, řeky, jezera 

                                              slaná – moře, oceány 

                                              brakická – ústí řek do moří a oceánů 

 

    Česká republika je vnitrozemský stát bez přímého přístupu k moři. Na území naší republiky 

se však nachází velké množství rybníků, přehrad a řek, ve kterých je velké množství sladké 

povrchové vody. 

 

Největší rybník v České republice – Rožmberk 

Největší rybník ve Středočeském kraji – Žehuňský  

Největší přehradní nádrž – Lipno (4 909ha), Orlík (2 545ha) 

Největší a nejdelší řeky – Labe (370km v České Republice), Vltava (433km) 

Největší přehradní nádrže ve Středočeském kraji – Slapy, Orlík, Želivka, Vrchlice 
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Úkol: 

 Pojmenujte skupenství vody, která jsou na jednotlivých fotografiích. 

1.     

            

                         Led                                         Voda                                               Mlha  

 

    Ukažte na fotografiích vodu, která se vyskytuje v podzemí, na zemském povrchu a ve 

vzduchu. 

           

                        Řeka                                        Jeskyně                                     Déšť 

 

     Úkol:                                         

Zkuste poznat, která z fotografií ukazuje vodu brakickou, vodu slanou a vodu sladkou 

            

 

 

 

    

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.puzzlehry.cz/puzzle-zima-puzzle.html&ei=MlhSVOylDMeXPJTYgZAD&bvm=bv.78597519,d.d2s&psig=AFQjCNGj4duTdOC_ufx-jSHz10u6Ve1qmQ&ust=1414769058494602
http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=8nMfaAd9V0m8LM&tbnid=rFBvdu0och1dEM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.e-slovensko.cz/atrakce/1257-demanovska-jeskyne-svobody/&ei=KABpUueJFYePswbik4HAAQ&bvm=bv.55123115,d.Yms&psig=AFQjCNEveoFT7nNpjSSA2Mm8Yugd2OECdA&ust=1382699387053113
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 Úkol: 

    Na mapě zkuste najít a ukázat Labe, Vltavu, Moravu, Lipno, Rožmberk a Orlík.  Řekněte, 

zda se jedná o řeku, rybník nebo přehradní nádrž. Ukažte, které dvě největší řeky protékají 

Středočeským krajem. 

 

Na mapě ukažte největší vodní nádrže a největší rybník v Středočeském kraji. 
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2. CO SE STANE S VODOU, KDYŽ SPADNE NA 

ZEM? 
Pracovní list č. 2 

 

    Voda se vsakuje do země pomocí zemské přitažlivosti a vytváří v zemském povrchu různé 

vrstvy. 

 

    Tím jak voda prochází skrz půdu, se mění její složení. Dešťová voda, která spadne na zem, 

se vsákne do půdy, kde postupně rozpouští minerální látky, které jsou obsaženy v horninách. 

Tyto drobné částečky minerálů se dostávají do vody a z původně měkké dešťové vody 

vznikne v půdě voda tvrdá.   

 

Voda dle tvrdosti – měkká – dešťová a voda v řekách s malým obsahem minerálních 

                                                    rozpustných látek 

                                   tvrdá – voda, jež se vsákne do země, kde rozpustí minerální látky 

                                                 a voda z podzemních pramenů 

                                   destilovaná – upravovaná člověkem zbavená minerálních látek       

                                                    

   Voda může být – pitná – vyskytuje se v neznečištěném přírodním prostředí nebo se                

                                               upravuje ve vodárnách, je zdravotně nezávadná  

                                  užitková – hygienicky nezávadná, neslouží k pití a k vaření, lze ji  

                                                     využít ke koupeli, používá se v průmyslu a v zemědělství 

                                   odpadní – je voda, která je znečištěná lidskou činností 
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Úkol:  

    Na obrázku zkuste ukázat, vodu měkkou a vodu tvrdou. Ukažte, ve kterých místech se 

tekoucí voda setkává s minerálními látkami.  

 

 

 

         Na následujících obrázcích vyhledejte vodu pitnou, užitkovou a odpadní, vysvětlete jaký 

je mezi nimi rozdíl. 
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Křížovka 

1) Do kterého skupenství patří sníh nebo led, do …. ? 

2) Na rostlinách se ráno objevují kapky vody, jak této vodě říkáme?  

3) Jaká je podle chuti voda v potoce? 

4) Jak říkáme vodě, která se tvoří tam, kde se vlévají řeky do moří?  

                                     Tajenka 

 

1) Jak se nazývá látka, která je společně se vzduchem nejdůležitější pro život na zemi? 

2) Jak říkáme vodě, která se vsákne do země a tam se v ní rozpustí minerální látky? 

3) Jak označujeme vodu, kterou člověk upravil tak, aby neobsahovala minerální látky? 

4) Jak nazýváme silně znečištěnou vodu? 

5) Jak říkáme vodě, kterou lze používat v průmyslu nebo v zemědělství a není pitná? 

                                                                Tajenka    
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3. DOPRAVA PO VODĚ 
Pracovní list č. 3 

 

Vodní doprava – na vodních tocích (řeky) 

       - na vodních plochách (oceány, moře, jezera) 

 

Lodní doprava – osobní, nákladní, rekreační, sportovní 

 

Na řekách lodě plují – po proudu, proti proudu, napříč řekou 

                                     

Druhy plavidel – na mořích - trajekty, kontejnerové lodě, výletní lodě, rybářské lodě, 

                               tankery, jachty, katamarány, čluny… 

       - na řekách – parníky, motorové lodě, hausbóty, vory, remorkéry, vory, 

                                přívozy, kajaky, kánoe, rybářské pramice … 

                     

                   Trajekt              Kontejnerová loď         Hausboat                     Kánoe 

Výhody lodní dopravy – ekologická doprava (malá spotřeba paliva v porovnání s 

                                           množstvím přepraveného materiálu, některé lodě využívají jen  

                                            vítr nebo sílu lidských paží 

                                         - možnost přepravy velkého množství materiálu a lidí  

                                         - v porovnání s ostatními druhy dopravy je lodní doprava levná 

                                            a umožňuje dopravu materiálu po celém světě 

 

 

http://www.chorvatsko.cz/aktual/pict/trajekt_petar_hektorovic_2.jpg
http://czblog.cz/wp-content/uploads/2011/07/Emma-Maersk-1.jpg
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Nevýhody lodní dopravy – v případě havárie velkých lodí, značné ekologické škody                   

                                               (k zachycení ropy nebo topných olejů na vodní hladině 

                                                se používá bílý prášek tzv. Sorbent)    

                                              - některé lodě jsou závislé na přírodních podmínkách (vítr,              

                                                bouře, nízký stav vody, zamrzlé koryto řek…) 

                                              - narovnávání koryt řek, stavění jezů, překladišť, prohlubování 

                                                koryt řek má vliv na okolní krajinu a rozmanitost přírody,  

                                                z přírodního prostředí se stává průmyslová krajina 

 

Labe přehrazené betonovým jezem 

Lodní doprava ve Středočeském kraji 

Nákladní – na Labi, na Vltavě – přeprava zboží, uhlí, písku 

                  - těžba písku na řekách či jezerech (Šeberák, Hradišťko, Velký Osek) 

 Osobní – na Labi v Kolíně, v Poděbradech, V Nymburce…              

                - přívoz v Osečku  

                                  

    Těžba lodním bagrem u Kolína       Výletní loď v Kolíně                     Přívoz v Osečku 

                                                        

Rekreační a sportovní doprava– na řekách Sázavě, Berounce, Labi a Vltavě 

                                                       - na Vavřineckém potoce (dobrodružný závod)                                
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 Úkol:  

Na obrázcích najděte studánku, potok, řeku, rybník, přehradu a moře. Označte obrázek vodní 

plochy, kterou můžete nalézt nejblíže svého bydliště. 

Řekni, zda a jaký druh lodní dopravy (osobní či nákladní), se na těchto vodních tocích a 

plochách provozuje nejčastěji. 

Která z vodních ploch, jež je na obrázcích, se nevyskytuje v Středočeském kraji? 

                   

                   

     Úkol:  

 Na následujících obrázcích ukažte lodě, které plují po proudu, napříč řekou nebo proti 

proudu a zkuste říct, která z těchto činností je pro lodě nejsnadnější a vysvětlete proč. 
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 Úkol: 

Zakroužkujte modrou pastelkou lodě, které plují po moři a červenou pastelkou lodě plující  

po řece.  

Pojmenujte jednotlivé lodě a řekněte, k čemu slouží. 

Ukažte na lodě, které ke svému pohonu potřebují vítr, naftu nebo lidskou sílu. 

Vyberte lodě, které mohou plout ve Středočeském kraji a vysvětlete proč. 

 

                                  

                                 

 

Vysvětlete, co se stalo na obrázku, a zkuste říct, jaké jsou výhody a nevýhody lodní dopravy.      

                          

                                    

 

http://www.maxiluxus.cz/images/2009/12/ethereal-za-plavby-na-plachty-foto-franco-pace.jpg
http://www.pestvys.cz/wp-content/uploads/2011/09/14.-kajak-na-jezu.jpg
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4. HYDROELEKTRÁRNA 
Pracovní list č. 4 

 

Hydroelektrárna je strojní zařízení, které slouží k výrobě elektřiny pomocí proudu vody. 

Vodní elektrárna se skládá - z přehrady zadržující vodu  

                                                 - z česlí (zadržují hrubou nečistotu) 

                                                 - z přívodního kanálu vody 

                                                 - ze strojovny – s vodní turbínou (turbína je kolo, které se  

                                                   proudem vody velice rychle otáčí a je napojeno hřídelí na  

                                                    generátor) 

                                                 - generátor (přeměňuje mechanickou energii na energii 

                                                    elektrickou) 

                                                  - odtokový kanál vody  

                                                 - dráty elektrického vedení 

 

                                               Vodní elektrárna 
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Druhy turbín – Peltonova (velké spády vody), Frencisova turbína (přečerpávací  

                        elektrárny), Kaplanova turbína (malý spád vody) 

            

Kaplanova turbína                      Frencisova turbína                                   Peltonova turbína 

 

Výhody vodní elektrárny – voda je zdarma, ekologický zdroj elektřiny, přehrada na řece       

   zachytí část záplavové vlny, levný provoz 

Nevýhody vodní elektrárny – není-li voda, není elektřina, mění přírodní prostředí rostlin a 

zvířat, drahá výstavba. 

                                                   

Přečerpávací hydroelektrárna  

    Je to vodní elektrárna, která si část vody ukládá na vrchol kopce. Přes den, když je velká 

spotřeba elektrické energie, tato voda teče samospádem dolů a umožňuje vyrábět velké 

množství elektrické energie. V noci, když není potřeba, aby elektrárna vyráběla velké 

množství elektrické energie, přečerpá elektrárna vodu zpět na kopec. 

     Tyto elektrárny jako jediné, umožňují náhle a rychle zvýšit výrobu elektrické energie.  

 

Přečerpávací vodní elektrárna  
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Malé vodní elektrárny nedaleko Čáslavi 

Řeka Doubrava – ve Žlebech 

                               v Bojmanech 

                               v Žehušicích 

Řeka Sázava – v Kácově 

Říčka Vrchlice – na vodní nádrži Vrchlice nedaleko Kutné Hory  

 

Vodní elektrárny v Kolíně a jeho okolí 

Řeka Labe – v Kolíně 

                      v Klavarech 

                      ve Veletově 

 

Vodní elektrárny v Nymburce a jeho okolí 

Řeka Labe – v Nymburku 

                   - v Lysé nad Labem 

                  - v Poděbradech 

Úkol: 

    Závod (ve dvojici, ve skupině) – na mapě Středočeského kraje najděte co nejrychleji tyto 

největší vodní elektrárny.  

Elektrárnu v Kolíně, v Poděbradech, na Orlíku, v Nymburku, v Miřejovicích a přečerpávací 

vodní elektrárnu ve Štěchovicích.  

U každé nalezené vodní elektrárny určete, na jakém vodním toku se nachází. 
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Úkol:  

    Řekněte, které písmenko označuje vodní nádrž, přívodní kanál vody, česle, turbínu, hřídel 

mezi turbínou a generátorem, generátor, odtok vody z elektrárny 

 

 

 

 

 

 

Správné odpovědi na předchozí úkol. Vodní nádrž –A, přívodní kanál vody – C, česle –B, turbína – D, hřídel –E, generátor – F, 

odtok vody z elektrárny – G 
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5. JAK PŘÍRODA ČISTÍ VODU ANEB CO JE TO 

KOŘENOVÁ ČISTIČKA VOD? 
Pracovní list č. 5 

 

Čištění vody v přírodě probíhá - pomocí písku a kamení (zachytí hrubé nečistoty) 

                                                       - pomocí rostlin a drobných živočichů (kořeny zachytí  

                                                         vodu a rostliny do sebe tuto vodu nasají, voda se   

                                                         v rostlinách pročistí, později se např. pomocí slunce a  

                                                         větru dostane zpět do svého okolí) 

                                                       - pomocí mikroorganismů v půdě (ty se živí nečistotami  

                                                         ve vodě a tím vodu čistí) 

                                                       - pomocí kyslíku ve vzduchu (při odpařování vody a  

                                                         tvorbě deště) 

    Úkol:  

    Na obrázku ukažte a sami vysvětlete, kde a jak probíhá přirozené čištění vody. 

Mikroorganismy jsou tak malé, že je lze na obrázku vidět pouze pod lupou. Dokreslete do 

obrázku šipku vždy tam, kde probíhá… 

      

 

   Poznatků o tom jak příroda přirozeným způsobem čistí vodu, lze využít při stavbě tzv. 

kořenové čističky vod. 
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   Kořenová čistička vod vypadá jako obyčejný rybník na zahradě rodinného domu a slouží 

k čištění odpadních vod z domu. 

    Vodu v kořenových čističkách čistí kamení, písek a kořeny rostlin (viz. obrázek) 

     

Výhody kořenových čističek – jsou hezké, splynou s přírodou 

                                                   - téměř nepotřebuje el. proud 

                                                   - dlouhá životnost 

                                                   - vytváří přirozené životní prostředí pro zvířata a rostliny 

                                                   - nízké provozní náklady 

Nevýhody kořenové čističky – zaberou velký prostor 

 

Kořenové čističky ve Středočeském kraji – obec Obecnice, Zbenice, Křivoklát 

 

Jak lze vyčistit malé množství vody 

Jak z obyčejné vody udělat vodu pitnou – převařit, pomocí speciálních tablet a pomocí                         

                                                                           UV filtrů 

                                                                         - přefiltrovat – nedaleko potoka vykopeme  

                                                                           díru do země, na dno díry položíme talíř,  

                                                                           po několika dnech se v talíři objeví čistá voda 
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 Úkol:  

    Podívejte se na fotografie a řekněte, která čistička má přírodnější charakter a lépe zapadá 

do okolní krajiny. 

 

 

                                                         Kořenová čistička         

                   

 

                                                            Čistírna odpadních vod 

 

 

    

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=vpxCEyNuaOG2AM&tbnid=X9KRvXWl8t5IFM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/fungovani/proces-cisteni.html&ei=qRTEUpHjOcfX0QXD04GgDQ&bvm=bv.58187178,d.ZGU&psig=AFQjCNEUOgomyyl30XWlhtCmcnj3-SPcXQ&ust=1388667600327240
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 Úkoly do přírody č. 1:  

    Natrhejte ranní trávu a vložte ji do igelitového sáčku nebo do PET lahve a dejte ji na 

slunečné místo. Voda zkondenzuje a díky UV záření se i přefiltruje. Vody bude málo, ale na 

napití postačí. 

    Vykopejte díru v zemi, na dno položte vhodnou nádobu a díru přikryjte textilií, kterou po 

obvodu zatížíte kameny. Pak vložte na textilii dostatečně těžký kámen, aby vytvořil trychtýř. 

Počkejte na ranní rosu a můžete uhasit žízeň. 

    Venku nebo na zahradě postavte ze tří silných kulatých dřev ,,trojnožku“. Pak mezi tato 

dřeva zavěste tři šátky, tak aby viseli nad sebou. Horní šátek nechte prázdný, pro-střední 

šátek naplňte pískem a drobnými kmínky a do spodního šátku vložte ohořelé dřevěné uhlíky.  

Pak již stačí nalít do horního šátku mírně znečištěnou vodu a čistou a přefiltrovanou ji 

zachytávat do nádoby pod spodním šátkem (viz . obrázky). 

      

 

    Úkol do přírody č. 2. 

Nedaleko potoka vykopejte v zemi díru a vložte do ní talíř. Za několik dní se jděte podívat, zda 

je uvnitř přefiltrovaná pitná voda. 
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 Úkol: 

   Z jednotlivých písmen sestavte tajenky. 
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 Úkol: 

    Vybarvěte pouze ty obrázky, které se podílí na přirozeném čištění vod. 

 

 

 

 

 

 



22 
 

6. JAK SE BEZPEČNĚ CHOVAT V LÉTĚ U VODY? 
Pracovní list č. 6 

    

    K prázdninám neodmyslitelně patří pobyt u vody a koupání se v rybnících, řekách nebo 

v moři. Je však potřeba si uvědomit, že i při této činnosti nám může hrozit nebezpečí.  

 

Jaké hrozí nebezpečí u vody – nebezpečné skoky do vody 

                                                    - přecenění sil při plavání 

                                                    - utonutí (infarkt, zapletení se pod křoví…) 

                                                    - úpal, úžeh 

                                                    - krádeže cenných věcí 

                                                       

Preventivní opatření při pobytu u vody – používání ochranných pomůcek (kruh, 

                                                       plovací vesta) 

                                                    - nevstupovat rozehřátý do studené vody 

                                                     - neskákat do vody v místech, kde to člověk nezná    

                                                     - všímat si svého okolí 

                                                     - pozor na pití alkoholu u vody 

 

Záchrana tonoucího – nepřímá pomoc - zavolat dospělého,  

                                        zavolat na číslo 112 a oznámit tonutí člověka 

                                        sledovat, kde je tonoucí člověk 

                                        hodit tonoucímu provaz, větev, něco co ve vodě  

                                        plave a čeho by se mohl přidržet    

 

                                     - přímá pomoc – vytáhnout tonoucího z vody na břeh (neohrozit 

                                       při tom své vlastní zdraví) 
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                                     - na břehu zjistit, zda člověk vytažený z vody dýchá 

                                     - je-li to potřeba, odstranit písek nebo bahno z úst a vytáhnout 

                                       zapadlý jazyk 

                                     - je-li to nutné, začít s masáží srdce (v kleku s nataženýma a 

                                       překříženýma rukama stlačujeme hrudník do hloubky cca. 3 až 5 

                                       cm, rytmus musí být pravidelný, masíruje do té doby, dokud 

                                       člověk nezačne sám dýchat nebo až nás někdo jiný nevystřídá 

                                       při poskytování první pomoci 

 

   Úkol:  

   Pomocí šipek spojte obrázek a popisek. Vysvětlete, jak a čím se jednotlivé obrázky vztahují 

k bezpečnosti u vody. 
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Úkol:  

Pomocí obrázků zkuste říci, jaké nebezpečí hrozí v létě u vody. 
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Úkol:  

Z jednotlivých slov, sestavte věty, tak aby dávaly smysl.      
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7. JAK SE DOSTAT PŘES ŘEKU ANEB PROČ 

STAVÍME MOSTY? 
                                      Pracovní list č. 7 

 

   Řeka tvoří přirozenou vodní překážku pro lidi i pro zvířata. Místu kde se dá řeka snadno 

přejít, říkáme brod. 

Brod – je to místo, kde je v řece málo vody a slabý proud              

Most – je člověkem postavená konstrukce přes vodní tok, po které je možné přejít                 

             aniž by se člověk namočil 

Mosty mohou být – dřevěné, kamenné, kovové, betonové 

                              

                        Brod v Čáslavi                  Betonový most v Kolíně  

Mosty mohou být  - pro pěší, železniční, silniční, pevné, vysuté, sklopné 

                                                                   

                                                                 Vysutý most v Kolíně               

 Přemostění – trvalé, dočasné 

                                                               

                                Kamenný most přes říčku Kajnárku      Pontonový provizorní most 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=bCHJkyuz__Vw9M&tbnid=mxeIKNgz0PEa_M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.raft.cz/Clanek-Jansky-potok-a-horni-Klejnarka.aspx?ID_clanku=979&ei=qEQYU6uUKcPQtAaw7IC4AQ&bvm=bv.62577051,d.bGE&psig=AFQjCNH1hh969s1yYeExjuJORzLKWB-sNw&ust=1394185738139239
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AKVADUKT 

–je most přes řeku či potok, po kterém teče voda (vytváří vodní křižovatku) 

- v zahraničí mohou po některých akvaduktech plout lodě  

 

Akvadukt u Kutné Hory 

                                              - postaven v 15. století 

                         - převáděl vodu z pramene sv. Vojtěcha přes říčku Bylanku  

                           do Kutné Hory 

                        - akvadukty dodávaly do měst čistou pitnou vodu a zabraňovaly 

                           tak, šíření nemocí a epidemií   

 

 

                                                                    Akvadukt naplněný vodou                                

 

                                                Akvadukt u Kutné Hory                         

 

    

http://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=rExqgvxtNowNLM&tbnid=aucqxDm4W3Yj7M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.kraj.iipardubice.cz/stranky/prispevky.php?ozn=Pardubicko&poz=0&ei=t9xwUtfsJITNswaQrICgDQ&bvm=bv.55617003,d.Yms&psig=AFQjCNGmlNa0MZrrD7zRJDiYd4NWvAxJgA&ust=1383213992829910
http://foto.mapy.cz/original?id=80948
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 Úkol:  

Na obrázcích ukažte mosty jedno obloukové, dvou obloukové a více obloukové. 

Obrázky zkuste vybarvit. 
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 Úkol: 

    Pomocí obrázků vysvětlete, jaký je rozdíl mezi brodem a akvaduktem. Obrázky vybarvěte. 

                           

 

Jak se říká mostu zavěšenému na lanech? Obrázek vybarvěte. 

                     

Úkol:  

   Podívejte se na jednotlivé obrázky a pod každý obrázek napište, jakými způsoby lze 

překonat vodní překážku (potok nebo řeku). 
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 Odpovězte na otázky: 

 

Proč stavíme mosty? 

Z jakých materiálů se staví mosty. 

Řekněte, kde najdete ve Středočeském kraji akvadukt a k čemu tento akvadukt                 

sloužil?  

Zkuste přijít na to, co postupně nahradilo akvadukty, které přiváděli do měst pitnou vodu. 
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8. JAK SE CHOVAT ZA BOUŘKY A V MLZE? 
Pracovní list č. 8 

 

Bouřka – v létě chodíme často na výlety a může se stát, že nás překvapí bouřka 

               - bouřka je nebezpečná tím, že blesk dokáže založit požár a každoročně 

                 také blesk zraní nebo zabije několik lidí 

 

Jak se chovat při bouřce – jít se schovat do domu, do auta (gumová kola aut izolují 

                                                případný elektrický výboj), do hustého lesa, pod  

                                                most 

                                              - nezůstáváme stát pod osamělými stromy nebo na vyvýšených 

                                                 místech, blesk přitahují vysoké předměty 

                                              - největší nebezpečí hrozí u sloupů vysokého el. vedení 

                                              - velké nebezpečí hrozí též při koupání, při plavbě na loďce 

                                                 nebo ve stanu s kovovými tyčemi 

     Na rozlehlé pláni, je dobré nikam neutíkat, ale sednout si do podřepu a počkat až bouře 

přejde. Nikdy si nelehejte a jste-li ve skupině lidí, rozptylte se.  

 

Co je to hromosvod – slouží k odvedení elektrického výboje mimo budovu 

                                      - je sestaven z kovových tyčí, které vytvoří umělou cestu pro  

                                         přijetí a svedení blesku 
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Mlha – vzniká z vodních par a malých rozptýlených kapiček vody 

           - drží se nízko u země 

           - způsobuje situaci, při které špatně vidíme své okolí 

           - od oblaku se mlha liší pouze tím, že se dotýká povrchu země 

 

Jak se chovat v mlze – je-li to možné vůbec do mlhy nevycházet nebo nejezdit 

           - auta musí mít v mlze zapnuta potkávací světla i světla do mlhy a opatrně 

             mohou jet dál 

           - jdete-li po silnici, je dobré mít reflexní oblečení 

           - auta ani lidé by neměli zastavovat na okraji silnic, ale na parkovišti 

           - v mlze se lidé snadno ztrácí, proto je dobré se např. držet společně za ruce 

            nebo se k sobě přivázat provazem 
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 Úkol:  

Na obrázku vybarvěte pouze ta místa, kam se můžete za bouřky bezpečně schovat. 
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Úkol:  

Vystřihněte obrázky a sestavte puzzle (můžete spolu závodit v rychlosti jejich sestavení). 

Řekněte, který přírodní úkaz je na obrázku zobrazen. 

Obrázek č. 1 

     

     

 

Obrázek č. 2 
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9. JE VODA ZADARMO? 
Pracovní list č. 9 

 

Většina českých domácností za vodu platí tzv. vodné a stočné. 

 

Vodné -  platíme za dodávku pitné vody z veřejného vodovodu 

 

Stočné – platíme za odvedení odpadní vody veřejnou kanalizací a její následné  

                 čištění v čističkách odpadních vod 

 

Spotřeba vody se měří vodoměrem  

 

Jak šetřit s vodou – nenechávat kapat vodovodní kohoutek (vodní ztráta může  

                                    být 24 až 50 l za den)  

                                – pozor na protékající WC (vodní ztráta za den 150 až 2000 l  

                                    za den)  

                                – při čištění zubů nenecháváme téct volně vodu  

                                 – místo koupání ve vaně se sprchujeme (ušetříme 50 až 60 l             

                                    vody) 

                                 - nádobí myjeme ve dřezu a ne pod tekoucí vodou  

                                 – zahradu je dobré zalévat ráno nebo večer, voda se  pak  

                                    zbytečně nevypaří  

                                  - k zalévání zahrad využijeme dešťovou vodu  

                                 – je-li to možné tak k pití používat vodu z kohoutku a ne vodu  

                                   balenou 
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  Ačkoli se nám to nezdá je voda velice vzácná a důležitá tekutina, bez které nelze téměř nic 

vyrobit. Například na jeden litr piva se spotřebuje 50 litrů vody, na jeden kilogram vlny se 

spotřebuje 150 l vody a na jeden kilogram papíru dokonce 300 litrů vody. 

 

   Proč se šetřit vodou vyplatí – ušetříme vlastní peníze 

                                                            – pomůžeme přírodě (voda nebude chybět v potocích       

                                                               a v řekách) 

                                                            – nedostatkem sladké vody nebudeme ohrožovat  

                                                               naše děti a další generace lidí 

                                                                 

Proč pít vodu z vodovodu 

 

je více než 100krát levnější než 1 litr balené vody 

je zdravotně nezávadná, podléhá častější a v některých parametrech i přísnější kontrole 

kvality než balená voda 

je kvalitní a zcela srovnatelná s balenou vodou, díky nižšímu obsahu minerálních látek méně 

zatěžuje ledviny 

je vždy čerstvá doma – optimálně „uskladněna“ v chladu a temnu ve vodovodním potrubí 

šetříte přírodu – odpadá přeprava kamiony, potřeba skladování a likvidace neekologického 

odpadu 

dbáte o své zdraví – nenosíte těžké balíky vody (balík se šesti lahvemi váží asi 10 kg) 
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  Úkol: 

     Ze dvou obrázků vyberte ten, který ukazuje, jak lze šetřit vodou a dobarvěte jej. 

Vyjmenujte další možnosti, jak v bytě nebo v rodinném domě šetřit  vodou. 

       

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Úkol: 

   Pomocí čar doplňte správné písmeno do slov a zkuste vysvětlit, proč je výhodnější pít vodu 

z vodovodu než vodu balenou v plastových lahvích.    
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10. JEZ, SPLAV, ZDYMADLO A RYBÍ PŘECHOD 
Pracovní list č. 10 

 

Jez – slouží k přehrazení řeky a zadržení vody na určitém úseku řeky 

       -zvyšuje hladinu vody v řece  

      - brání rybám ve volném pohybu po řece  

      - brání a zároveň umožňuje plout lodím po řece 

      - umožňuje vznik vedlejšího říčního náhonu, pro odběr vody do vodní elektrárny  

 

Splav – slouží k tomu, aby reguloval množství vody nad jezem i pod jezem, malým   

            lodím slouží k proplutí skrz jez  

    

                                   Jez se splavem                                        Jez bez splavu 

Zdymadlo- je technické zařízení na řece, které umožňuje lodím proplouvat přes jez 

                  - je tvořeno dvojicí velkých vrat a plavební komorou 

                  - funguje na základě zvyšování a snižování hladiny vody v plavební komoře 

 

 

 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Jez_v_Libici_nad_Cidlinou.jpg
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Rybí přechod- ryby, které putují řekou, dokáží přeskočit malé jezy a pokračovat ve své  

                          cestě 

                        - při zdolávání jezů jsou ryby vyčerpané, proto je zakázáno v jezu rybařit  

                        - vysoké jezy ryby nepřeskočí, tyto jezy musí mít vybudované tzv. ,,rybí 

                           přechody“ 

                         - je to úzká terasovitá propusť v jezu, určená pouze rybám 

                         - může sloužit k počítání a sledování ryb 

           

   Ryba skáče přes jez                                      Rybí přechod 

   

Jezy v Středočeském kraji – Kolín (jez na Labi, u horního ostrova…) 

                                                  Krhanice (jez na Sázavě) 

                                                   Račice (jez na Berounce) 

                                                   Žleby (jez na Doubravce) 

                                                   Nové Dvory u Kutné Hory (jez na říčce Klejnárce, u  

                                                    vodárenské věže) 

                                                   Čáslav (jez na říčce Klejnárce, nedaleko brodu) 

 

Zdymadla na Labi v Středočeském kraji - v Kolíně, v Poděbradech, V Nymburce… 

 

  

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=E2QJcT3gwlrkrM&tbnid=Esn7a_8Kfh9ptM:&ved=0CAUQjRw&url=http://kanata.vysehrad.org/fotoalbum/vody/voda_luznice_2009_mazal/page001.htm&ei=L0jqUoymKOKU0AX2xYGoAQ&bvm=bv.60444564,d.bGE&psig=AFQjCNG_GcDzQhPG74eQWX-V_Fypi-ijBA&ust=1391171971646342
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Úkol: 

     Na obrázku najděte řeku na které je postaven jez. Tmavomodrou barvou vybarvěte hlavní 

tok řeky, který teče nad jezem i pod jezem. Světlemodrou barvou vybarvěte říční náhon, 

který odvádí vodu do vodní elektrárny a vrací ji zpět do hlavního toku řeky. 

 

 

 

    Vystřihněte obrázky a seřaďte je za sebou podle toho, jak bude loď projíždět zdymadlem. 

Sledujte, co dělají vrata a voda. 
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Úkol: 

    Na fotografii ukažte plavební komoru a dvojici velkých kovových vrat. 

 

Zdymadlo pro lodě v Kolíně 

 

    V tabulce vyhledejte slova a zaškrtněte je. Z nezaškrtnutých písmen sestavte tajenku a 

napište ji na spodní řádek. 

Slova - voda, rybí přechod, splav, zdymadlo, jezy, lodě, rybář 

  R 
 
 

Y B Í P Ř E C H O D 

P V O D A L J E Z Y A 

Z D Y M A D L O V E B 

S P L A V N Í L O D Ě 

K O R Y B Á Ř M O R A 

 

 

Tajenka:  __________________________________________________________________________________________________                                                                                                                                                                 
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11. LÁZEŇSTVÍ 
Pracovní list č. 11 

 

Lázně slouží k -  léčbě, rehabilitaci, k odpočinku 

                         

V lázních se využívá – voda  

                                       bahno 

                                       čerstvý vzduch – suchý, vlhký 

                                       masáže, cílený pohyb 

                                       elektroléčba 

 

Výhody lázeňské péče – léčba bez umělé chemie 

                                         - léčba přírodními zdroji pod odborným dohledem 

                                         - šetrnější léčba než medikamenty či radikálním zákrokem 

                                         - dlouhodobý efekt léčby, přetrvávající i mimo léčbu v lázních 

                                         - ekonomický příjem, zaměstnanost 

 

Voda se v lázních využívá – k pití, koupele, zábaly, Skotské střiky 

 

Architektura lázní spojená s vodou. 
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Kolonáda – zastřešený chodník k pramenům vody  

Zastřešené či jinak upravené prameny a jejich okolí 

Vodotrysky 

Kašny 

Pítka 

Bazény 

Speciální vany v lázeňských domech 

 

    Nejznámějšími Středočeskými lázněmi jsou Poděbrady, Toušeň a Mšené. Místní lázně jsou 

však také např. v Čáslavi a v dalších středočeských městech.  

  

Lázně Poděbrady    

Poděbrady – největší a nejvýznamnější středočeské lázeňské město 

                   - 6 hlubokých vrtů s vytékající minerální vodou (nejsou to prameny) 

                   - jednotlivé vrty jsou hluboké až 100 m 

                   - léčí se zde onemocnění srdce, cév a pohybového ústrojí 

                   - v polabské nížině, protéká jím Labe 

                   - v okolí jsou mokřady a lužní lesy  - Národní přírodní rezervace 

                     Libický luh 

 

Historie –  již v 17. století zde lidé pili léčivou vodu 

                - 1905 – kníže Hohenlohe se rozhodl vyvrtat u poděbradského zámku vodní vrt,   

                  dělníci vrtali do hloubky až 65m. a na vodu stále nenarazili,  

                 lékárník Jan Hellich s velkými obtížemi přesvědčil knížete, aby nepřestávali  

                  vrtat, po 4 měsících dalšího vrtání voda vytryskla na povrch 

                - první vrt v Poděbradech je nedaleko Labe, dlouho nebylo jasné zda  

                  z vrtu nepoteče voda z řeky, jež by do vrtu prosákla, ukázalo se,   
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                  že opuková skála mezi řekou a vrtem je dostatečně silná a vodu z řeky 

                  do vrtu nepustí 

 

           - místo, kde mněl být první vrt proveden našel a označil proutkař 

 

    Přirozený podzemní zásobník vody, ze kterého je čerpána minerální voda  v Poděbradech 

je tak velký, že jeho vodu využívají i ,,prameny“ ve 20 kilometrů vzdáleném Kersku nebo o 

něco bližším Velkém Oseku (viz . foto.). 

 

          

                    Osek                                              Kersko 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

Úkol:  

Ukažte na mapě Středočeský kraj 

Závoďte ve dvojici -  kdo jako první najde středočeské lázně Poděbrady, Toušeň, Mšené. 

 

 

    Úkol: 

    Na obrázku vyhledejte skálu, jež od sebe odděluje řeku Labe a minerální vrt. Vysvětlete, co 

by se mohlo stát, kdyby mezi řekou Labem a vrtem s minerální vodou tato skála nebyla. 

 

    

 

 



47 
 

 Úkol: 

    Na fotografiích najděte vodotrysk, umělý potok a zastřešený vodní ,, pramen“ nacházející 

se na kolonádě v Poděbradech. 

                

                                        

 

       Zakroužkujte názvy středočeských lázeňských měst 
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Úkol: 

    Vybarvěte obrázek lázeňského ,,pramene“ a řekněte, jaký je rozdíl mezi pramenem a 

lázeňským vrtem. 

 

                    

        Vybarvěte obrázek a řekněte, co se nejčastěji léčí v Poděbradech. 
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12. NEBEZPEČÍ NA LEDĚ 
Pracovní list č. 12 

 

    Je zima a na zamrzlých rybnících, nádržích a řekách se bruslí, hraje hokej, běžkuje nebo 

prostě jen chodí. Zdánlivě bezpečná situace se může rychle změnit v situaci, kdy nám jde o 

život. Led začne pod našima nohama nebezpečně praskat a my se ocitneme náhle v ledové 

vodě. Hrozí nám utonutí nebo nebezpečné prochladnutí.  

   Je proto potřeba vědět, jak se této situaci vyhnout nebo jak se zachovat v případě, že jsme 

sami svědkem této situace nebo dokonce jejím přímím účastníkem. 

 

Jak předejít tomu, abychom nepropadli skrz led – vyhýbáme se vstupu na tenký a led  

                                                                         - na ledovou plochu nechodíme nikdy sami 

                                                                          - vyhýbáme se místům, kde je led zeslabený  

                                                                         např. u pilířů mostů, mol a kotvišť lodí, u  

                                                                         mělkých břehů nebo proudící vody 

                                                                       - pozorujeme, kde jsou v ledu praskliny 

                                                                       - při vstupu na led máme vždy u sebe  

                                                                          pomůcku (dlouhou větev, provaz), která nám 

                                                                         usnadní případnou záchranu 

                                                                        - při bruslení nebo klouzání si ohraničíme  

                                                                          bezpečný prostor a jinam nechodíme 

 

Jak se zachovat pokud se led prolomí – nepodléhat panice a volat o pomoc 

                                                - obraťte se ve směru, odkud jste přišli, tam je led pevný 

                                                   - snažte se dostat ven z vody na led  

                                                   - na ledě roztáhněte nohy a ruce, rozložíte tak svoji váhu 

                                                   - odplazte se od nebezpečných míst, nesnažte se postavit 
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Jak se má chovat zachránce – dbát na své vlastní bezpečí (přivázat se např. provazem) 

                                               - volejte o pomoc 

                                               - přibližovat se k tonoucímu po ,,čtyřech“, nikdy ne ve stoje  

                                               - hodit tonoucímu provaz nebo podat větev 

                                               - ruku podat jen v krajním případě 

    Po vytažení člověka z ledu se jej snažíme co nejdříve zahřát, aby nedošlo k nebezpečnému 

prochladnutí. Zabalíme jej do dek a podáváme teplý čaj. Vše oznámíme co nejrychleji lékaři.  

Úkol:  

Zkuste odpovědět na tyto otázky. 

Led je čím dál tím víc tlustý, když venku – pořádně mrzne 

                                                                  - hodně svítí sluníčko 

                                                                  - prší 

 Jak tlustý musí být led aby, udržel člověka -  stačí jen 2 cm pokud mrzne, trhliny nevadí 

                                                                  - stačí 7cm pokud mrzne, ale nesmí v něm být 

                                                                    trhliny a vzduchové bubliny  

Jak zjistíte, že led je již dostatečně silný  – zkusíme se po ledě proběhnout 

                                                                 - vezmeme velký kámen a hodíme ho na led, 

                                                                   když led pouze zaduní a nepraskne, můžeme  

                                                                   vstoupit na ledovou plochu 
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Úkol:  

   Na následujících obrázcích zakroužkujte vše, co můžete použít, při záchraně tonoucího 

v ledu. Vysvětlete, jak se dají jednotlivé předměty použít.  
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    Úkol: 

 Podívejte se na obrázky a řekněte, co je na nich špatně. 
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13. ODPADNÍ VODA A ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD 
Pracovní list č. 13 

 

Odpad z domácností – tuhý odpad (popelnice) 

                                       - tekutý odpad (do kanalizace) 

 

Tekutý odpad z domácností lze zachytávat v – žumpě (je to bezodtoková nádrž uložená   

                                                                                  v zemi, nečistoty pouze shromažďuje) 

                                                                                - septik (je to vícekomorová nádrž uložená 

                                                                                  v zemi, ve které dochází k čištění vody, 

                                                                                 přečištěnou vodu lze vypouštět do půdy 

                                                                                 nebo do potoka) 

                                                                                - domovní čistírny vod (jsou velice účinné) 

   

    Tuhý odpad z domácností se vyváží v popelnicích či kontejnerech na skládku, do spalovny 

nebo do továrny na recyklaci odpadu. 

   Většina tekutého odpad z domácností se vyváží nebo putuje kanalizací do čističky 

odpadních vod. V horších případech se znečištěná voda vylévá na pole či do potoků a řek. 

    Odpadky a odpadní voda nevzniká pouze v domácnostech, ale i v továrnách, v zemědělství 

nebo při různých haváriích.  

    

                  

  Při znečištění potoků nebo řek se k zachytávání nečistot na hladině používají tzv. norné 

stěny nebo speciální bílý prášek, který rozkládá ropné látky (tzv. sorbent). 
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Čistička odpadních vod 

- slouží k pročištění odpadní vody z kanalizace či znečištěných potoků a řek 

Na pročištění odpadní vody se používá: 

 

1- lapák kamení, písku a hrubých nečistot 

2- nádrž na usazení kalu (usazený kal se z nádrže vybere, vysuší a odveze na skládku, voda 

pokračuje dál do nádrže číslo.3) 

3 - nádrž ze speciálními čistícími baktériemi a s kyslíkem, jež vodu dočistí 

4 – nádrž na čistou vodu (čistá voda se vypustí zpět do přírody) 

  

 

 

Příklady čistíren odpadních vod v Středočeském kraji 

Tupadly – slouží též vesnicím Horky, Drobovice, Potěhy 

Kolín-slouží též pro vesnice Zibohlavy, Radovesnice, ‚Štítary 

Nymburk – navržena pro 35 000 obyvatel Nymburka a okolních vesnic 

Další čistírny odpadních vod se nachází např. v Čáslavi, v Poděbradech nebo v Kutné Hoře. 
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 Podle obrázku vyberte správnou odpověď na to, co se stane s ropou nebo s olejem,   

když se dostane do řeky. 

 

Na následujících obrázcích najděte činnost, která nemůže při havárii znečistit vodní tok. 
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Vybarvěte obrázek čističky odpadních vod a nalepte do něj popisky, podle toho, kde se v 

čističce nachází lapák nečistot, nádrž na kal, nádrž s baktériemi pojídajícími nečistoty, nádrž s 

již vyčištěnou vodou a potok do kterého se voda zbavená všech nečistot vypouští.    
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 Úkol: 

    Podívejte se na obrázek a řekněte, kde všude v domácnosti vzniká znečištěná odpadní 

voda. Napadne-li vás další činnost, můžete ji do obrázku dokreslit. 
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14. POVODNĚ 
Pracovní list č. 14 

 

   Povodně 2013 se odehrály v červnu 2013. Středočeský kraj zasáhly nejvíce ke konci tohoto 

měsíce. Povodně ve Středočeském kraji zaplavily mnoho domů a několik vesnic. Pod vodou 

se ocitly i silnice a také např. důležitý železniční dopravní uzel v Kolíně. Nejvíce škody 

způsobila ve Středočeském kraji řeka Labe a říčky Vrchlice, Výrovka a Mrlina. Také sklepy 

domů některých našich žáků byly zaplaveny vodou. 

   Velké množství vody, jež se valilo řekou Vltavou, způsobilo, že na soutoku s Labem u města 

Mělníka, došlo na Labi k zpětné vlně. Tato zpětná vlna později ohrozila chemickou továrnu 

v Neratovicích. Hrozilo, že jedovaté látky z této továrny se dostanou pomocí vody do okolní 

krajiny a splaví se do řeky Labe. 

 

Povodeň – přírodní katastrofa  

                  - dochází k vylití vody z koryta řeky nebo z vodní nádrže 

                  - u nás vznikají nepravidelně a nedají se předvídat 

                   - ničí majetek a životy lidí 

                   - semenům některých rostlin umožňuje se dostat na úrodnou půdu a  

                     vysemenit se 

 

Záplava – proud vody způsobený např. přívalovými dešti nebo táním sněhu 
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Stupně povodňové aktivity – stupeň bdělosti (nejnižší I. stupeň) 

                                                  - stupeň pohotovosti (střední II. stupeň) 

                                                  - stupeň ohrožení (nejvyšší III. stupeň)    

 

       

             I.STUPEŇ                                  II.STUPEŇ                                        III.STUPEŇ 

 

Povodním se nelze zcela vyhnout, ale lze omezit škody, jež působí. 

- nestavět domy v zátopovém území 

- budovat retenční nádrže 

- nenarovnávat koryta řek, zachovat meandry 

- včas vypouštět přehrady 

- budovat rybníky 

- nechat vylít vodu z koryta, tam kde nepůsobí škody 

- včas čistit koryta řek 

- vysazovat lesy a remízky  

           

Co dělat, když přijde povodeň – stavět hráze z pytlů a protipovodňových stěn 

                                                       - vystěhovat nábytek do patra 

                                                       - je-li to nutné evakuovat se  

                                                       - pomoci prací či finančně 

                                                        - čerpat vodu ze sklepů a vysoušet stěny domů 
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Evakuační zavazadlo – jídlo, pitnou vodu, nádobu na jídlo 

                                      - doklady a dokumenty 

                                      - léky a hygienické potřeby 

                                      - oblečení a vybavení pro přespání 

                                      - rádio, společenskou hru, mobilní telefon, nožík, šicí potřeby,  

                                         knihu  

                                      - zavazadlo označit jménem a adresou 

 

Jak se evakuovat -  uhasit oheň v kamnech, na sporáku 

                               - vypnout elektrické spotřebiče, nevypínat lednici či mrazák 

                               - uzavřít přívod plynu a vody 

                               - zavřít okna a dveře 

                               - ověřit si zda sousedé vědí o evakuaci 

                               - dětem vložit do kapsy cedulku se jménem a s adresou a s  

                                  kontaktním číslem telefonu 

                               - malá zvířata (kočky a psy) odvést sebou, velká nechat na místě 

                               - po odchodu dát na dveře cedulku s oznámením, že v domě či bytě   

                                  nikdo již není 
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Úkol:  

Najděte na mapě řeku Vltavu a Labe a ukaž, kde se slévají. Řekněte, k čemu na soutoku obou 

řek při povodních v roce 2013 došlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.google.cz/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=UdpQri35xZjoFM&tbnid=_nyGuIpBxDY3sM:&ved=0CAUQjRw&url=http://bydleni.idnes.cz/lod-misto-chaty-lide-se-stehuji-na-stredoceske-reky-fx0-/reality_bdp.aspx?c=A100625_083154_reality_bdp_web&ei=yeNDUtiCLIqEtAbI9YHgAw&psig=AFQjCNGdxnxUH-JbC9Yj0GY4ynZNeicXPg&ust=1380267280494809
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 Úkol:  

    Pomocí obrázků sami popište, co se stane s vodou v řece při povodních, když řeka není 

chráněna okolními stromy  

 

         

 Řekněte, co je na obrázku špatně a k čemu by při povodních mohlo dojít. 
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Zakroužkujte předměty, které si vezmete při evakuaci. 
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15. PROČ NĚKTERÉ PŘEDMĚTY VE VODĚ PLAVOU 

A JINÉ NE? 
Pracovní list č. 15 

 

Podle fyzikálních zákonů plavou - předměty, které jsou naplněné dostatečným  

                                                            množstvím vzduchu (vzduch předměty nadlehčuje) 

                                                          - předměty, které jsou lehčí než voda 

                                                          - předměty, které dokáží vytvořit dostatečnou vztlakovou 

                                                           sílu vůči vodní hladině (předměty, které jsou těžké, 

                                                            ale dokáží rozprostřít svoji váhu na vodní hladině) 

    Zda předměty budou ve vodě plavat nebo nikoli, záleží na hustotě vody. V hustší vodě 

plavou předměty lépe, v méně husté vodě plavou předměty hůře. 

Voda a její hustota - voda se skládá z tzv. molekul 

                                  - tyto molekuly vody lze vidět pouze pod mikroskopem                                                                                                             

 

                                                                  

                                      Zvětšená molekula vody       Molekuly se vzájemně dotýkají 

                                                                

                                 - molekul je ve vodě mnoho a jednotlivé molekuly se vzájemně  

                                   dotýkají, vytváří tím látku, které říkáme voda 

                                 - zahřejeme-li vodu, dojde k tomu, že jednotlivé molekuly se ve vodě  

                                   od sebe vzdálí a tím vznikne menší hustota vody 

                                 - osolíme-li vodu, dojde k tomu, že jednotlivé molekuly se k sobě víc  

                                   přiblíží a voda se stane hustší (ve slané vodě se proto lépe plave)  
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 Úkol:  

 Zkuste vysvětlit, proč některé předměty na fotografiích plavou a jiné ne. K vysvětlení použijte 

víše uvedené fyzikální zákony. 

 

 

     Úkol: Na obrázcích určete podle hustoty molekul misku s vodou slanou a s teplou vodou. 

Obrázky spojte šipkou s příslušným popiskem. Vysvětlete, proč jste se tak rozhodli. 
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Úkol:  

    Pomocí dvou sklenic a dvou zkumavek si vyzkoušejte pokus, který vám ukáže, roz-dílnou 

hustotu vody. Do první sklenice nalijte vodu teplou a do druhé sklenice vodu studenou. Obě 

sklenice postavte na stůl. Vezměte si dvě zkumavky a do obou nasypte stejné množství písku 

(cca. ¼) a zkumavky uzavřete. Zkumavky ponořte do sklenic a pozorujte, co se stane. Ponoří- 

li se jedna ze zkumavek ke dnu, znamená to, že voda v této sklenici má menší hustotu nežli 

voda ve vedlejší sklenici. 

 

 

    Ponořte vajíčko do sklenice s vodou. Do vody postupně přisypávejte sůl a opatrně ji  

lžící míchejte, aby se sůl rozpustila. Sledujte, co udělá vajíčko, když se pomocí soli změní 

hustota vody. 
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16. RYBNÍK 
Pracovní list č. 16 

 

Rybník – člověkem uměle vytvořená vodní plocha 

Jezero – přírodní vodní plocha 

 

Rybník je tvořen – hrází, přítokovou částí, odtokovou částí, technickými prostředky k  

                                 regulaci vody (stavidlo) 

           

                         Přítok rybníka                              Odtok rybníka s hrází a s česlemi 

           

                         Přepadová hráz                                                     Stavidlo                       

Rybník slouží k - chovu ryb a vodní drůbeže 

                           - zadržování vody v krajině 

                           - zdroj vody pro živočichy a rostliny 

                          - oddechové a sportovní využití (koupání, bruslení, lov ryb) 

                              - voda pro hasiče 
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                              - na březích vysázené vrby slouží k zpevnění břehů a zároveň jako  

                                zdroj proutí 

                              - v minulosti led do ledáren 

          

                   

 Podle toho jak jsou rybníky napájeny vodou, se dělí na – pramenité, říční, potoční a   

                                                                                                      nebeské  

Podle toho, kde se rybníky nachází, mohou být - luční, návesní, lesní a polní   

 

Vypouštění rybníků 

Částečně vypuštěný rybník  zůstává - při letnění rybníku (zvýší se tak počet rostlin a 

živočichů) 

Zcela vypuštěný rybník – při zimování rybníků (odbahňování, odstraňování porostu) 

 

Rybníky se vypouští také při výlovu ryb 

 

Nebezpečí pro rybníky – splašky z polí, z lidských obydlí a průmyslových podniků 

                                         - sinice – z nedostatku kyslíku ve vodě 

                                        - zanešení bahnem 

                                         - v zimě – nedostatek kyslíku pod ledem 

                                         - přemnožení jednoho druhu ryb 

                                                                      Žehuňský rybník 

- největší rybník ve Středočeském kraji, vybudovaný na řece Cidlině, devátý největší v České 

republice 
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- hnízdiště 145 ptačích druhů, 18 druhů vážek, je zde vzácný křeček polní a pět druhů     

  plazů   

- má výrazný vliv na okolní celkovou vlhkost krajiny 

- vytváří mokřady důležité pro bohatost fauny i flory 

- je významným pro místní rybniční hospodářství (sádky)  

- částečně reguluje tok řeky Cidliny             

- vybudován v 15. Století, v 16. století se na jeho opravě podílel Jakub Krčín z Jelčan 

- Žehuňský rybník je vyhlášen Národní přírodní památkou a úzce souvisí s Ptačí oblastí     

   Žehuňský rybník – obora Kněžičky 

 

Chráněná území v České republice 

                            velkoplošná – Národní park 

                                                      Chráněná krajinná oblast 

                             maloplošná – Národní přírodní rezervace 

                                                    - Národní přírodní památka 

                                                    - Přírodní rezervace  

                                                    - Přírodní památka 

                               obecně chráněná území – Přírodní park 

                                                     - Významný krajinný prvek 

Natura 2000 – soustava chráněných území Evropské unie – Evropsky významná lokalita 

                                                                                                           Ptačí oblast 

Rybníky ve Středočeském kraji – Kutná Hora – Katlov, Svěcený rybník, Starý rybník,  

                                                                                 Panský rybník, Ovčárecký rybník, Nový, 

                                                         Kolín – Žehuňský rybník, Hořejší rybník, Peklo 

                                                         Čáslav – rybník Homolka, rybník Jirsák, Trubný rybník, 

                                                                         rybník Žabák 

                                                         Nymburk – Vlkavský rybník,  
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Úkoly:  

Odpověz na otázky.                             

Rybník vznikl tak, že jej …. A) vytvořila příroda 

                                               B) vytvořil člověk 

Dá se ovlivnit množství vody v rybníc        A ) ano 

                                                                           B) ne 

Rybník slouží především        A) k chovu ryb a k zadržování vody v krajině 

                                                    B) k mytí auta a pro jízdu motorových člunů 

Podle místa, kde  jsou rybníky vybudovány se dělí na        A) skalní, pouštní, zahradní 

                                                                                                       B)  luční, lesní, návesní 

Voda se do rybníků dostává        A) přečerpáním z jiného rybníka 

                                                          B) pomocí potoka, řeky, deště nebo vlastního pramene        

Co může ohrozit rybník      A) pitná voda 

                                                B)  splašky a sinice 

Největší rybník ve Středočeském kraji je    A) Žehuňský rybník 

                                                                          B) Podměstský rybník v Čáslavi         

Žehuňský rybník je       A) Národní přírodní památka 

                                         B) Národní park                                                      
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 Úkol: 

 Zkuste určit, který rybník na obrázcích je napájen potokem, řekou, pramenem nebo deštěm.    

                                              

     

                                                                                                                                            

 

 

                      

 

    

 

 

    Úkol:  

Podle fotografií určete, který z rybníků se nachází na návsi, v lese nebo na louce                       
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 Úkol: 

Vybarvěte obrázek rybníka a vymyslete jeho jméno. Na rybníku ukažte, kde je přítok a odtok.  

 

 

   Veškeré použité obrázky a fotografie vytvořil autor pracovního listu. Fotografie hrází, odtoků rybníku a vrby pořídili žáci 

školy. 
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17. ŘEKA LABE 
Pracovní list č. 17 

 

Labe je jedna ze dvou nejvýznamnějších řek Středočeského kraje. 

Pramení – v Krkonoších na Labské louce 

                     Protéká – Českou republikou, Německem 

Ústí – do Severního moře 

                     Délka – více než 1000km 

 

Průběh toku – zpočátku protéká horskou krajinou (v Krkonoších vytváří Labský  

                          vodopád)  

                       - od Vrchlabí přechází v podhorskou řeku 

                       - za Jaroměří se mění v širokou řeku, která tvoří tzv. Polabskou  

                          nížinu, která zasahuje Středočeský kraj a rozkládá se až k severo- 

                          českým Litoměřicím  

                       - u Mělníka se do Labe vlévá Vltava 

                          - u Lovosic se řeka opět dostane postupně do hornaté krajiny a v Hřensku  

                        opustí Českou republiku 

                      - v Německu se v Hamburku vlévá do moře 

                        Labe - jediná řeka, která nám umožňuje přístup k moři po vodě. 
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Polabí 

 

                     - jedná se o neoficiální název 

                     - je to území typické svojí úrodnou půdou a rovinatou krajinou 

                     - je zemědělsky značně využíváno 

                     - je zde do černa zbarvená půda 

                   

                  Města v Polabí – Kolín, Nymburk, Poděbrady, Roudnice nad Labem, Mělník  

 

                  Řeky vlévající se do Labe v našem nejbližším okolí – Doubrava (u Záboří n.L.) 

                                                   Klejnárka (u Starého Kolína), Výrovka (u Nymburka),  

                                                   Cidlina (u Poděbrad)      

                   Nejbližší přístavy na Labi – Chvaletice (uhlí do elektrárny), Kolín  

                   Ochrana Labe – velkoplošná – Krkonošský národní park, CHKO České  

                                                                          Středohoří,                                        

                                                                           CHKO Labské pískovce, Národní park České  

                                                                           Švýcarsko 

                    Zajímavosti – lužní lesy u Poděbrad, cyklistická stezka podél Labe, naučná  

                                             stezka u Lysé nad Labem, tůně u Kolína, Hrbáčkovy tůně (u            

                                             Lysé nad Labem) 
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Úkol:  

    Na obrázku ukažte směr, odkud a kam řeka Labe teče, najděte  pohoří, ve kterém řeka 

Labe pramení a ukažte místo, ve kterém vzniká soutok řek Labe s Metují a řeky Labe s 

Vltavou  

                         

 

                                       

    Úkol:  

    Na obrázku najděte místo, kde řeka Labe opouští Českou republiku a řekněte, do kterého 

státu pokračuje tok řeky Labe, ukažte, místo kde se Labe vlévá do moře a po- vězte jak se 

toto moře jmenuje. 
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 Úkoly:  

Podle mapy vyjmenuj řeky, které se vlévají do Labe (viz. dole) 

Vysvětlete, proč dochází k tomu, že se řeky postupně rozšiřují. 

Sestavte z fotografií tok řeky Labe od začátku do konce (nevíte-li, pomůže vám mapa,  dole 

pod fotografiemi). 

 

                               

                               

                                

 

              

 

 



77 
 

18. ŘEKA 
Pracovní list č. 18 

 

    Voda si v krajině hledá vždy nejlepší a nejsnadnější cestu, kudy by mohla téci. Skály a jiné 

pevné překážky se snaží obejít. Proto v krajině dochází k tomu, že potoky a řeky se klikatí a 

tvoří tzv. meandry. Tím jak se do potoků a řek dostává stále více vody, dochází k zvětšování a 

mohutnění potoků a řek. Potok či řeka si tak tvoří své vlastní koryto. 

Jak vzniká řeka – pramen (místo, kde voda vyvěrá na povrch, většinou na horách) 

                               úzký vodní tok se postupně změní v širokou řeku 

                               soutok potoků nebo řek může vytvořit řeku 

 

                               přirozenou součástí potoků a řek jsou vodopády, peřeje a mělčiny 

  Řeka se skládá ze tří částí – horní tok – rychlý, dravý, kamenitý tok, hluboká údolí 

                                                                      časté vodopády a peřeje - pstruzi, lipani 

                                                  střední tok – širší koryto řeky, klidná hladina se střídá                          

                                                                       s peřejemi - parmy, štiky, okouni 

                                                   dolní tok – široká klidná a hluboká řeka se střídá s mělkými 

                                                                       úseky, řeka vytváří meandry (obchází překážky)                                      

                                                                       - cejni, kapři                                                                       
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   Voda se snaží obvykle skalám vyhýbat, někdy se jí to nepodaří a nezbývá jí nic jiného než 

téct po skále. Čím déle po takovéto skále voda teče, tím hlubší vzniká proláklina napříč 

skálou.  

    Velkou proláklinu mezi skalami, ve které teče voda (nebo dříve tekla) nazýváme kaňonem.   

    Slepá ramena řek vznikají tím, že řeka přetne svůj vlastní meandr v nejužším místě.  

Slepá ramena řek se postupně vysušují, zarůstají rostlinami a zmenšují se. Tím vznikají tůně.  

     

          Meandr řeky                              Slepé rameno                                      Tůň 

 

Řeky - slouží k zavlažování a odvodňování krajin   

          - jsou zdrojem ,,pitné vody“ pro hmyz, zvěř, lidi    

          - vytváří životní prostředí pro vodní rostliny, ryby, obojživelníky  

          - vytváří přirozené vodní cesty 

          - umožňují rozmnožování rostlin (řeky odplavují semena rostlin na nová místa) 

          - přetváří a formují krajinu  

          - slouží k energetickému a nerostnému využití 

     

Řeky  a vodopády ve Středočeském kraji 

  Řeky - Labe – střední tok, Vltava – střední a dolní tok, Berounka- střední a dolní tok, Sázava- 

střední a dolní tok, Doubrava – střední a dolní tok, Jizera – dolní tok,  

Cidlina – dolní tok, Brslenka – střední a dolní tok, Hostačovka – střední a dolní tok, Želivka – 

dolní tok  

 Vodopády -vodopád Hostačovky, u zámku Žleby, Bubovický vodopád u Karlštejna 
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Úkol:  

    Odpovězte na otázky, za každou správnou otázku si přičtěte jeden bod. Za špatnou 

odpověď nula bodů. 

 

Jak se nazývá místo, kde začíná téct potok nebo řeka?                              Pramen/Peřej 

Jak se nazývá místo, na kterém se stékají dvě řeky?                                     Stok/ Soutok 

Jak se nazývá písčité místo na řece, přes které teče málo vody?         Meandr/ Mělčina 

Jak se nazývá místo na řece, kde voda padá z výšky dolů?                  Vodní vír/ Vodopád 

Jak se nazývá rychlý tok řeky, který je typický velkými vlnami?                       Peřej/ Tůň 

Jak se nazývá skalní proláklina, kterou postupně vyhloubila řeka?             Kaňon/ Kanón 

Ve které části řeky žijí nejvíce pstruzi?                             Na horním toku/ Na dolním toku 

Jak se nazývá část řeky, která je široká a vytváří meandry?               Horní tok/Dolní tok 

Přetnutím meandru na nejužším místě vznikne?                             Přítok/ Slepé rameno                                                                                          

Ve které části řeky žijí nejčastěji kapři?                       Na horním toku / Na dolním toku 

Ve které části řeky žijí nejčastěji okouni?                    Na středním toku/ Na horním toku 

Co postupně vznikne vysušením a zarůstáním slepého ramene?                 Pramen / Tůň 

 

Vyhodnocení: 

8 až 12 bodů – Jste velice šikovní a vaše znalosti jsou výborné 

4 až 8 bodů – Něco jste si zapamatovali, ale chtělo by to své znalosti ještě procvičit 

0 až 4 body – Nic moc, lépe se soustřeďte a vše si znovu zopakujte 
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 Úkol: 

     Na následujícím obrázku najděte, kde pramení potoky a kde řeka. Vyhledejte na obrázku 

soutok dvou řek a ukažte, kudy teče řeka v nížině a kde teče řeka na horách. 

 

Úkol.  

Na obrázcích najděte a spojte čarou peřeje, vodopády a mělčiny. 
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19. STUDNY A STUDÁNKY 
Pracovní list č. 19 

 

Studánka – lidmi upravené místo s pramenem vody, kde voda samovolně  

                     vyvěrá na zemský povrch  

Studna – je lidmi vytvořená díra v zemi, která slouží k jímání podzemní  

                vody 

Studny mohou být – kopané (ručně kopané nebo vybagrované, vznikají  

                                      v místech, kde je podzemní voda blízko zemskému  

                                      povrchu, hodí se spíš pro chaty nebo malé objekty,  

                                      snadněji vysychají) 

                                      vrtané (vrtané pomocí vrtných souprav, budují se  

                                      v místech, kde hrozí znečištění povrchových vod,  

                                      zaručují trvalý přísun vody) 

 

Stěny studny mohou být tvořeny – trubkou, betonovými skružemi,  

                                      vyskládaným kamením, volně bez zpevněných stěn 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ip8ydaS8DUu4HM&tbnid=ODbOKNr7gQCs5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.cistenistudni.cz/&ei=mxtFU4ObBca50QXLtIGIDw&psig=AFQjCNHmkeH_Mo9aBDVyeDYjz7-hG91wbw&ust=1397124300903609
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Studny se budují tam, kde je v podzemí dostatek spodní vody. Tato místa se hledají pomocí 

moderních hydrogeologických metod nebo pomocí tzv. proutkaře. 

 

Podzemní voda – je veškerá voda bez rozdílu skupenství nacházející se pod  

                                povrchem 

                              - podzemní vodu je nutné chránit před znečištěním např.  

                                před nadměrným hnojením polí, prosáknutím nečistot ze  

                                skládek, kyselými dešti apod. 

 

Podzemní i povrchová voda bývá chráněna tzv. vodárenským pásmem. 

 

Vodárenské pásmo – I. stupeň – bezprostředně chrání pramen, vodní nádrž nebo 

                                                           studnu a okolí těchto vodních zdrojů, je zde zákaz  

                                                           vstupu a vjezdu vozidel 

                                      II. stupeň – rozšiřuje ochranu vodních zdrojů o další plochu  

                                                           v okolí vodárenského pásma I. stupně, je zde zakázaná  

                                                          jakákoli činnost, jež by mohla ohrozit vodní zdroj 

  

Bezpečné chování u studny – nenaklánět se nad studnou, neházet předměty do studny,  

                                                    neskákat na krytu studny 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ip8ydaS8DUu4HM&tbnid=ODbOKNr7gQCs5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.daes.sk/zdroje_vody.php&ei=WBtFU5DyKuXF0QWC6YCIAQ&psig=AFQjCNHmkeH_Mo9aBDVyeDYjz7-hG91wbw&ust=1397124300903609
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Zařízení k čerpání vody – pumpa, ponorné čerpadlo 

 

 

Pumpa 

 

Studny a studánky ve Středočeském kraji 

Nejširší studna v České republice se nachází ve městě Mělníku 

Tvrz Dřevčice – uprostřed dvora se nachází krytá studna hluboká 22,6 m. 

Studánky – Prokopka – v Chotouni v okrese Kolín, u studánky je socha sv. Prokopa,  

                                          připomíná první světcův zázrak, když zapíchl hůl do země  

                                          vytryskl pramen, voda je pitná 

                     Vlastějovická studánka – ve Vlastějovicích, okres Kutná Hora, pro vodu se  

                                            zde sjíždějí lidé z širokého okolí 

                      Studánka sv. Vojtěcha – nachází se nedaleko Kutné Hory, je zde kaple sv.               

                                            Vojtěcha, uvnitř kaple vyvěrá pramen, který zásoboval ve 

                                              středověku Kutnou Horu pitnou vodou 

                       Josefský pramen – v Kersku, okres Nymburk, vyvěrá zde minerální pramen 

                       Havranská studánka – nedaleko Jizbice u Nymburka, malebná lesní studánka 

                                               pod korunami mohutných starých habrů, studánka je  

                                               kryta dřevěnou stříškou     

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=Ip8ydaS8DUu4HM&tbnid=ODbOKNr7gQCs5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/rimavska_bana/studna.htm&ei=tBtFU_bxItCo0AXP0oDIDQ&psig=AFQjCNHmkeH_Mo9aBDVyeDYjz7-hG91wbw&ust=1397124300903609
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  Úkol: 

    Pomocí rovných čar dokreslete obrázky. Pod obrázky napište, zda se jedná o obrázek 

studny nebo vodní pumpy.  
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 Úkol: 

    Vystřihovánka – studna – podle obrázku 1, 2 a 3 sestavte papírovou studnu. Budete 

potřebovat nůžky, lepidlo, dřevěnou špejli a nit.   
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20. RÝŽOVÁNÍ  A TĚŽBA ZLATA  
Pracovní list č. 20 

 

Co je to zlato – zlato je žlutý kov, který se dá snadno opracovávat, patří mezi drahé  

                           kovy, výborně vodí teplo i el. Proud, odolává korozi 

 

Těžba zlata probíhá-  v zlatonosných řekách a potocích 

                                      z hornin uložených ve skalách 

 

Využití zlata – mince, šperky, v zubním lékařství, elektronické spoje v počítačích,  

                          barvení nebo zlacení skla   

 

     

             Rýžování zlata                        Tavení zlata v peci                   Zlaté cihličky 

 

Historie těžby zlata na našem území 

Nejstarší zlatý předmět nalezený v Čechách – spirálová vlasová ozdoba, nalezená  

                   nedaleko středočeského města Toušeň (z konce doby kamenné) 

   Rozmach těžby zlata nastává za Keltů v 1. a 2. století př. n. l. Keltové razili zlaté mince, 

kterými se platilo i v tehdejším Srbsku, Itálii nebo v Německu. Keltové již netěžili zlato pouze 

z řek, ale i z hornin, jež dobývali v horách. 

    Slované rýžovali zlato především z jihočeských řek. Za panování Přemyslovců vznikala na 

našem území první hornická města (např. Krásná Hora – ze zlata z této lokality byla vyrobena 

koruna Přemysla Otakara II.) 

   Karel IV. Koupil za dvě tuny zlata a za půl milionu zlatých mincí Braniborsko. Těžba zlata na 

http://technet.idnes.cz/foto.aspx?r=tec_reportaze&c=A121203_114227_tec_reportaze_kuz&foto=TOP486aaf__MG_2787.jpg
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našem území byla výrazně omezena za Husitských válek.  

   V 16. až 18. st. bylo nejvýznamnější naleziště zlata ve Středočeském městě Jílové u Prahy. 

Velké zásoby zlata se dodnes nachází např. v Zlatých horách a v Kašperských 

Horách. 

Zásoby zlata ve Středočeském kraji - v Mokrsku a v Čelině nedaleko Slapské přehrady 

                        malé množství zlata v potoce Březnice  

 

Zlatokopové a ekologická rizika při těžbě zlata 

Zlatokopové – jsou to lidé, kteří se zabývají těžbou zlata, v minulosti a někteří i dnes    

   těží zlato pomocí jednoduchých pracovních nástrojů, ekologická škoda, kterou způsobují 

   je malá v porovnání s průmyslovou těžbou zlata, která probíhá na rozsáhlém území  

   a při které se používají jedovaté kyanidové roztoky, které dokáží při ekologické havárii 

   zamořit vodní zdroje 

 

   Úkol: 

Pomocí čísel vyluštěte tajenku. Najděte klíčové slovo, které se váže k našemu tématu. 

 

 

   

 

 Úkol: 
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Určete a pojmenujte, předměty které používá zlatokop při rýžování zlata. 

 

 

 

    

 Úkol: 

Řekněte, co hledá zlatokop. Vysvětlete, 
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kde se zlato nachází a k čemu se zlato používá. Potom na obrázcích najděte 8 rozdílů. 

 

    Správné odpovědi – hledání rozdílů na obrázcích. 

     Krumpáč místo lopaty, dvě zrnka zlata místo jednoho, rozdílná barva kalhot, jiný strom u 

skály, výstupek na skále, strom za zlatokopem, kopec v dálce, barva vousů. 
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21. VODA NA ZAHRADĚ ANEB CO JE TO 

TRATIVOD? 
Pracovní list č. 21 

 

   V běžném životě se s vodou nejčastěji setkáváme v bytech nebo v rodinných domech. Voda 

je však také nezbytnou součástí našich zahrad a okrasných parků.  

    Zdrojem vody na zahradě může být – dešťová voda, 

                                                                     - voda ze společného vodovodního řádu 

                                                                     - voda z vlastní studny 

    Velké množství dešťové vody spadne na střechy našich obydlí. Často však odteče do 

kanalizace nebo do trativodů. Tuto dešťovou vodu však lze zachytit a využít např. při zalévání 

záhonů nebo trávníku. 

Co je to trativod – je to podzemní stavba, která odvádí povrchovou ,,odpadní“ vodu od  

                                  různých staveb a rodinných domů a slouží k odvodňování pozemků 

                              – obvykle je to jáma hluboká 1 m, která je vyplněná vrstvou písku a  

                                  štěrku, povrch trativodu tvoří hlína a trávník  

                               – voda ze střech je svedena do trativodu a odtud je odváděna  

                                 samospádem nebo pomocí trubky do podzemních vod     
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Jak lze zachytit dešťovou vodu – do sudu umístněného pod okap   

                                                         - do podzemní nádrže 

   

Voda na zahradě se vyskytuje ve formě- zahradních jezírek, zahradních potůčků,  

                                                                        bazénů, fontán, studní, zahradních 

                                                                        vodotrysků, zahradních vodopádů, 

                                                                        zavlažovacích systémů… 

  Úkol:   

    Na obrázku vybarvěte šedou barvou střešní okapy, modrou barvou sud na zachytávání 

dešťové vody, hnědou barvou podzemní nádrž na vodu a zelenou barvou zahradní konev.        
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    Úkol: 

Pomocí šipek spoj popisek s obrázkem. 
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22. ÚPRAVNA PITNÉ VODY 
Pracovní list č. 22 

 

Pitná voda – je zdravotně nezávadná voda, která při dlouhodobém pití  

                       nezpůsobuje nemoci  

 

Pitná voda se získává - z podzemních zdrojů 

                                       - z povrchových zdrojů 

 

V úpravnách pitné vody se voda – odkalí (kal = hrubé nečistoty) 

                                                        - prochází přes filtry (pískové) 

                                                        - do vody je přidán chlór, který vodu vydesinfikuje 

                                                           (chlór ničí baktérie a viry) 

                                                        - voda je provzdušňována kyslíkem (tím se odstraňuje  

                                                           zápach z vody) 

 

  

Voda bývá znečištěná – látkami užívanými v zemědělství (pesticidy) 

                                       -  látkami užívanými v průmyslu (ropa, průmyslové oleje, toxické  
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                                          látky z chemiček a z hliníkáren)  

                                      - odpady z domácností (léky, prací prášky, fekálie) 

 

Vodní zdroj, který slouží k odebírání budoucí pitné vody, je chráněn tzv. ochranným pásmem, 

rozděleným do tří stupňů. 

 

 

 

Vyčištěná voda putuje z úpravny pitné vody do vodojemů, odkud se voda přerozděluje do 

domácností a k dalším odběrným místům. 
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  Úkol:  

    Vystřihněte obrázky a seřaďte je za sebou tak, aby ukazovaly, jak putuje voda z nádrže až 

ke koncovému uživateli. Řekněte, kde během této cesty dochází k změně obyčejné vody na 

vodu pitnou.    

  

                                              

                         NÁDRŽ NA VODU                                       ÚPRAVNA PITNÉ VODY 

 

                                              

                              VODOJEM                                                        DOMÁCNOSTI 
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 Úkol: 

    Vystřihněte obrázky pod čarou a nalepte je do domečku znázorňujícího úpravnu pitné 

vody. Obrázky za sebou seřaďte tak, aby postup čištění vody byl správně za sebou. 
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Úkol: 

    Pomocí obrázku pojmenujte činnosti, které mohou znečistit zdroj pitné vody  

a zakroužkujte činnosti, které zdroj pitné vody neohrozí.  
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23. KOLOBĚH VODY  
Pracovní list č. 23 

 

- 70% zeměkoule pokrývá voda 

- voda neustále koluje mezi zemí a ovzduším 

- voda se odpařuje ze zemského povrchu a vrací se zpět ve formě deště, sněhu či vlhkosti                                                                                    

Velký koloběh vody  - neustálé kolování vody mezi oceány, ovzduším a pevninou 

                                     - díky velikosti oceánů značně ovlivňuje počasí na celé zeměkouli 

Malý koloběh vody – odpařování vody nad pevninou 

                            

                    Velký koloběh vody                             Malý koloběh vody 

 

Koloběh vody v České republice a ve Středočeském kraji 

Nejvíce vody v české krajině zadrží – lesy (lužní a bukové)  

                                                                  mokřady a bažiny 

                                                                  rybníky   

          

                      Lužní les                                  Mokřad                                 Rybník 
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Nejméně vody v české krajině zadrží – zastavěné plochy 

                                                             - velké lány polí (voda rychle odteče a nastává sucho) 

                                                             - smrkové lesy 

                                                             - regulované potoky a řeky                                                                       

Jak zadržet vodu v krajině – vysazovat smíšené lesy 

                                                - chránit lužní lesy a mokřady, budovat nové, nevysoušet je  

                                                - chytat dešťovou vodu ze střech domů a dál ji využívat 

                                                - vytvářet meandry na řekách a potocích 

                                                - na polích budovat remízky (zabrání rychle odtéct vodě a  

                                                 splachování úrodné půdy z polí)    

      

                                             

                                               Pole bez remízku                                  Pole s remízkem 

 

Odvodňování půdy ve Středočeském kraji – úrodná černozem je ničena rychlím odto- 

                                                                            kem vody z polí do řek 

                                                                          - velká pole vytváří nepůvodní stepní krajinu 

                                                                           - narušení malého koloběhu vody vede k čas- 

                                                                             tému střídání období záplav a období sucha 

                                                                             na polích  

                                                                           - půdu z polí déšť snadno odplaví  
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 Úkol:  

   Řekněte, jak konkrétně lze chránit lužní lesy a mokřady? 

   Vysvětlete, proč se na zastavěném území špatně zadržuje voda? 

   Popište, jak vypadá lužní les.  

   Co se stane s půdou na velkém poli, když na něj náhle naprší velké množství vody 

   Ze dvou obrázků vyberte ten, který ukazuje, jak vypadá meandr potoka.  

     

 

       Úkol: 

    Najděte cestu do lesa, ve kterém se dobře zadržuje voda a řekněte proč.

 

     Najděte cestu na pole, na kterém se dobře zadržuje voda a vysvětlete proč. 
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Úkol: 

  Zaškrtněte obrázek toho, co způsobuje odpařování vody a vysvětlete co je to koloběh vody. 

                                              

  

    Úkol:  

    Vyzkoušejte si, zda se voda skutečně vypařuje. Položte misku s vodou na okenní parapet, 

na místo kam svítí slunce. Za několik dní se běžte podívat, zda je v misce stále stejné 

množství vody. Výsledek by mněl být tentýž jako na fotografiích. 

                                                

                                                Miska s vodou                 Miska po několika dnech bez vody 

    

     Úkol: 

    Na fotografiích najděte potok s regulovanými a neregulovanými břehy.  Vysvětlete pomocí 

těchto fotografií, který z těchto potoků zadrží v krajině více vody. 
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Úkol: 

    Vybarvěte obrázek deště, který splachuje půdu z polí. Vysvětlete, jak by se dalo tomuto 

znehodnocování polí předejít. 
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24. VODA A HYGIENA 
Pracovní list č. 24 

 

Historie hygieny 

 

Pravěk – mnoho důkazu se nedochovalo 

              - nalezeny hřebeny a materiál podobný mýdlu 

 

Antické období – lidé obdivovali lidské tělo a pečovali o sebe 

                             - vznikali soukromé i veřejné lázně a záchody 

                             - zuby si lidé čistili dřevěnou tyčkou 

                             - ve městech fungovala kanalizace a vodovod 

 

Středověk – velký úpadek hygieny – záchody a lázně na nízké úrovni 

                    - lidé místo toho aby se myli, používali různé pudry, krémy a později i  

                      paruky  

                    - středověká města často neměla kanalizaci, to vedlo k nemocem  

                      (mor) 

18. a 19. století – návrat k mýdlu a k vodě  

                    - být čistý znamenalo vyšší postavení ve společnosti 

                   - v 19. století byly objeveny bakterie a jejich význam pro zdraví člověka 

                   - vynalezena pračka a splachovací záchod  

                    - mýdlo dostupné všem 

20. století – rozmach hygieny – velké množství dostupných kosmetických     

                      přípravků  

 

Proč je důležité se mýt 



106 
 

 

 - boj proti bakteriím množícím se ve špinavém prostředí, jež způsobují nemoci         

    (podráždění kůže, žloutenku, svrab…) 

 - estetické hledisko                                           

 - sebeúcta, příjemné pocity po mytí nebo v čistém prádle, navození vnitřní  

   spokojenosti                                          

Morová epidemie v Kutné Hoře 

 

1421 – morovou epidemii v Kutné Hoře způsobil nedostatek hygienických návyků mezi  

         obyvatelstvem, epidemie ochromila celé město, příchodem lidí z venkova do  

Kutné Hory se město rychle rozrůstalo a v městě chyběl dostatek zdrojů  

             čisté pitné vody 

             tato morová epidemie byla také jednou z příčin husitského povstání proti  

             katolické církvi 

1713 – na mor v Kutné Hoře zahynulo víc než 1000 lidí, 

             vystavěn barokní morový sloup v Kutné Hoře 

 

- kosti vystavené v Kostnici v Kutné Hoře patří lidem, kteří zemřeli na mor a při husitských 

válkách  

 

   Ve středověku se několikrát vyskytla morové epidemie také v dalších středočeských 

městech např. v Čáslavi nebo ve Starém Kolíně. 

 

 

 

        

 

Úkol:  
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   Pomocí čár, přiřaďte postavy k jednotlivým obrázkům, tak aby to bylo dobově správně. 

  

    

  

    

 

 Úkol:  



108 
 

    Zakroužkujte vše, co patří do hygienických návyků. Napadnou-li vás další činnosti patřící do 

hygienických návyků, napište je do spodního rámečku. 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 Úkol:  
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    Závod -  zakroužkujte, co nejrychleji všechny věci, které se používají při udržování hygieny 

a spočítejte, kolik jich zde je. Vyhraje ten, kdo se jako první přihlásí a bude mít vše správně.  

     

     Úkol: 

 Zaškrtněte správnou odpověď 

 

Mytím a koupáním předcházíme nemocem                          Ano 

                                                                                                        Ne 

Prádlo je nutné prát, přestože se stejně zašpiní                    Ano 

                                                                                                        Ne 

V práci může jíst svačinu špinavýma rukama                            Ano 

                                                                                                                  Ne 
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25. VODA A JEJÍ VYUŽITÍ V PRŮBĚHU RŮZNÝCH  

HISTORICKÝCH OBDOBÍ  
Pracovní list č. 25 

 

Cestování po vodě v pravěku – koryta potoků a řek tvořily v minulosti přirozené  

                                                        přístupové cesty v krajině, pravěcí lidé putovali na  

                                                        vydlabaných lodích nebo pěšky podél řek krajinou a  

                                                        usazovali se v  blízkosti těchto řek 

                                                      - řeka dávala lidem nezbytnou pitnou vodu, sloužila jako  

                                                        zásobárna čerstvých ryb a umožňovala obchodní a  

                                                        informační spojení se světem 

                                                      - ryby lovili pravěcí lidé v mělkých řekách pomocí z proutí  

                                                        spletených vrší   

                                                      - v létě a na podzim chodili pravěcí lidé lovit ryby  do  

                                                        horských a podhorských oblastí, kde byly řeky mělké a  

                                                        úzké a umožňovaly těmto lidem vytvořit si snadněji   

                                                        zásoby na zimu 

                                                     - před zimním obdobím se tito lidé stahovali do nížin 

 

 

Keltové a řeky – po Keltech se nám do dnešní doby dochovalo pojmenování některých  

                             českých řek např. Labe ( Albis – bílá řeka), Vltava ( Vultava – divoká  

                             řeka), Jizera ( Isera – bystrá řeka) 

                          – své opevněné vesnice (oppida) stavěli Keltové z bezpečnostních  

                             důvodů jeden den pěší cesty od řeky   

                          – ve středních Čechách se Keltové soustředili hlavně v oblasti soutoku  

                              Vltavy se Sázavou a Vltavy s Berounkou  
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                            - zemědělství provozovali v Polabí  

                           – Keltové také z naplavenin českých řek dokázali těžit zlato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vodní hrad – ve středověku se k obraně některých hradů využívala buď trvale nebo jen  

                        přechodně voda, příkopy podél hradeb mohly být v případě nebezpečí 

                        zatopeny vodou, aby znesnadnily útočníkům přístup do hradu (např. 

                        středočeský Malešov) 

                    – na hradech se budovaly také hluboké studny nebo velké nádrže na  

                       dešťovou vodu, aby obránci hradu měli při obležení hradu co pít 

 

    První kanalizace – ve 12. Století lidé již ve velkém počtu bydleli ve městech, nebyla zde 

však zavedena kanalizace – Přemysl Otakar nechal v souvislosti s morem budovat v Kutné 

hoře jednu z prvních vodovodních a později i kanalizačních sítí v Čechách 

    Praní prádla - po celá staletí sloužily řeky a potoky k praní prádla. Ženy a muži prali prádlo 

na březích řek pomocí otloukání prádla o kamení a jeho máchání. Později používají různé 

tlouky a plácačky na prádlo. V 18. století byla vynalezena valcha a o století později se 

využívají k praní prádla první dřevěné pračky. V 60. letech 20. století byla vynalezena první 

automatická pračka.  
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 Mýdlo – znali jej již Babyloňané, v době 2200 př. n. l. byl sepsán na hliněné tabulce návod na 

výrobu mýdla z vody, louhu a oleje, tímto mýdlem se však lidé nemyli, ale bylo používané 

k hojení ran. Teprve až Řekové si plně uvědomili čistící možnosti mýdla a začali jej hromadně 

vyrábět. Arabové později zdokonalili jeho výrobu pomocí vonných olejů. V Čechách si až do 

17. století vyráběly mýdlo hospodyňky doma. 
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  Úkol: 

   Najděte správnou cestu k jednotlivým historickým předmětům. 
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 Úkol: 

    Vaším úkolem je pomocí hodu kostkou dostat svoji figurku do cíle, na cestě vás však čekají 

různé překážky a zdržení.  Hráči se střídají a hází vždy jen jednou. 

                 Historické putování po řece 
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26. VODA A LIDSKÝ ORGANISMUS 
Pracovní list č. 26 

 

Člověk a voda – lidské tělo obsahuje 70% vody  

                          - voda je rozložena po celém těle 

                          - bez vody vydrží člověk jen několik málo dní, bez jídla déle 

                          - vodu získáváme pitím, v potravinách, vzduchem 

                          - kvalita a množství vody je důležitá – lidé, kteří málo pijí,  

                             rychleji stárnou 

                          - špinavá voda způsobuje nemoci 

 

   Úkol:  

Vybarvi na obrázcích stejné množství vody, jako obsahuje lidský organismus 
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 Voda se nalézá v – krvi, ve svalech, v mozku i v kostech 

                           - je důležitá pro dýchání, trávení potravin, vylučování  

                             škodlivých látek z těla 

                          - slouží k přenosu důležitých látek v lidském těle  

 

                   Dehydratace – nedostatek vody v těle (zranění, nemoci, na poušti) 

                       - pocit žízně, bolest hlavy, lepkavé sliny, moč zůstává v těle a   

                         způsobuje pomalou otravu 

 

                       Pitný režim – je důležité pít pravidelně 

                        - pít i tehdy, když necítíme žízeň 

                        - žízeň je již projevem dehydratace 

                                             - dospělí člověk má vypít denně minimálně 2,5 l  

                                             - více pít potřebují děti než dospělí 

 

                   Co máme pít   - nejlepší k pití je voda a minerální vody, jež se střídají s pitím 

                          ovocných a zeleninových šťáv 

                        - slazené nápoje nejsou vhodné pro běžné pití 

                        - káva a černý čaj způsobuje dehydrataci 

 

Pitná voda v České republice 

-v ČR má každý člověk přístup k pitné vodě 

- voda z kohoutku je v ČR velice kvalitní 

- voda se dá také koupit balená v PET lahvích, obsahuje buď  pitnou vodu      

  nebo vodu minerální  
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 Největší stáčírna minerálních vod ve Středočeském kraji je ve Velkém Zboží 

u Poděbrad- stáčí se zde Poděbradka  

                                - je to jedna z nejznámějších stáčíren vody v ČR  

                               -  voda je zde zbavena siřičitého zápachu a je velice  dobrá  

                                  především na podporu zažívacích procesů v lidském těle 

 

                    - ve světě však víc než 70% lidí nemá pitnou vodu (voda je znečištěná  

                       baktériemi, jedy, chemickými látkami) 

- denně umírá ve světě 25 000 000 lidí, kvůli nedostatku čisté vody 

- zdrojů pitné vody je málo a je potřeba je chránit (neznečišťovat vodu, vyhlašovat   

  a dodržovat vodárenská pásma, šetřit s pitnou vodou a neplýtvat s ní) 

- kvůli nedostatku vody lidé vedou války 

                   

    Úkol: Škrtněte všechny obrázky, na kterých jsou nápoje, jež by člověk neměl pít 

ve velkém množství.   

                             

                    

                       Úkol: Vezměte si malé zrcátko a zkuste na něj chvíli dýchat, po chvíli se  

                   podívejte, zda se zrcátko zamlžilo od vody ve vašem dechu. 
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  Úkol: 

    Rozstříhejte obrázek podél čar a následně se jej pokuste znovu sestavit. 

Řekněte, co na obrázku způsobuje únavu poutníka. 
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 Úkol:  

    Na obrázku vybarvěte takové množství vody, které by mněl dospělí 

člověk denně vypít. Do každé lahve se vejde jeden litr vody. 
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27. VODNÍ SÍLA ANEB JAK SE DŘÍVE MLELO?  
Pracovní list č. 27  
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Od 12.st až do 19. století byla na našem území voda hlavní hybnou silou, která poháněla 

tehdejší stroje.  

 

 

 

Později vystřídal vodní sílu parní stroj a elektrický proud.   

 Je-li proud vody správně usměrněn, lze jej využít k pohonu různých strojů. 

I dnes se voda využívá v průmyslu jako ekologicky čistý zdroj elektřiny.   

 

Vodní mlýn se využíval – k mletí obilí, k mletí vytěžené rudy, k mletí cukru,    

                                             k čerpání vody z dolů, k řezání dřeva… 

Hamr – stavba, která vypadá jako vodní mlýn, ale nemlelo se zde obilí 

            - pomocí vodního kola se zdvihalo obrovské kladivo, kterým se zpracovávalo    

              železo 
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Proud vody roztočí mlýnské kolo a to pak pomocí ozubených kol a velkých kožených pásů dá 

do pohybu stroje ve mlýně. 

                       

 

Na stavbu mlýnů se používalo - jedlové dřevo (odolává vodě) 

                                                  dubové dřevo (bylo pevné, ale drahé, použí- 

                                                   valo se jen na nejvíce namáhaných místech) 

                                                            

Mlýnské kameny – velké pískovcové kameny, mezi kterými se mlelo obilí 

                

                         Mlýnské kameny                               Násypky s moukou 

 

Násypky – dřevěné bedny ve tvaru trychtýře s moukou různé hrubosti 

Moučná truhla -  bedna na uskladnění různých druhů mouky (hrubé,   

                                         polohrubé, hladké) 

Plevy- zbylé slupky od zrní, používali se na krmení zvířat 

     

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=SHEZGj0yBSVofM&tbnid=Saup4XIuNeGmhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%BD_k%C3%A1men&ei=v3QDU_6OFabB0QWPpoDYDg&bvm=bv.61535280,d.bGE&psig=AFQjCNHOZLYYiupWhUrVkpzqecceIPSxiQ&ust=1392821616301305
http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=h_zvKG6XVc1SjM&tbnid=Za0bh1SGRv9tUM:&ved=0CAUQjRw&url=http://vodnimlyny.cz/mlyny/obrazky?paginator-page=316&ei=lnUDU6urJcPv0gX37IAw&psig=AFQjCNGo-vZj6vXWhTdSrgYx6TRLfnCkPQ&ust=1392821984103587
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Úkol:  

    Na obrázcích zkuste pomocí čáry určit mlýnské kolo s horním, dolním a středním  

náhonem 

 

         

 

 

       HORNÍ NÁHON       DOLNÍ NÁHON      STŘEDNÍ NÁHON 

    Úkol: 

   Závod – spočítejte co nejrychleji kolik je na obrázku pytlů s moukou  

              –spočítejte co nejrychleji všechny pytle s moukou, ve kterých nejsou na  

            ,, návštěvě  myši " 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Overshot_water_wheel_schematic.svg
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c9/Breastshot_water_wheel_schematic.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Undershot_water_wheel_schematic.svg
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Úkol:  

   Vybarvěte obrázek a řekněte, která pohádková postava neodmyslitelně patří k vodnímu 

mlýnu. Vybaví se vám nějaká písnička o mlýnu nebo o vodě?  
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28. VODNÍ SPORTY  
Pracovní list č. 28 

 

Vodní sporty mají v naší republice velice dlouhodobou tradici. Voda však není přirozeným 

prostředím pro člověka, proto je nutné při provozování každého vodního sportu dodržovat 

základní bezpečnostní pravidla. 

Proč lidé sportují – pro radost, pro zábavu, kvůli zdraví, aby se setkali s druhými lidmi, 

                                  pro vítězství, aby zahnali nudu …  

Vodní sporty lze provozovat – v bazénu, na přírodním jezeru, v zatopeném  

                                                      lomu, na řece i na rozvodněném potoku 

 

Příklady vodních sportů – plavání, potápění, skoky do vody, vodní pólo, 

                                              akvabely, kanoistika, jízda na raftech, veslování, 

                                              vodní lyžování, windsurfing, potápění aj.  

 

Sportovní a rekreační sjíždění řek ve Středočeském kraji 

      Jedním z nejoblíbenějších rekreačních vodních sportů ve Středočeském kraji je 

jednodenní nebo vícedenní sjezd středočeských řek na kánoích, raftech nebo na kajacích. 

Tyto vodácké sjezdy se nejčastěji konají na řece Sázavě, Berounce nebo na Vltavě.  

   Ve Středočeském kraji nedaleko Uhlířských Janovic se pro milovníky sjezdů na divoké vodě 

pravidelně na podzim koná také jeden z nejznámějších extrémních závodů pořádaných na 

vodě pod názvem Sjezd Vavřineckého potoka. Voda zde obrovskou rychlostí proudí úzkým 

korytem potoka a zkušení kanoisté a kajakáři se jej snaží sjet.      
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Historie vodáctví 

 

     První historicky doložený ,,vodák“ - Pažit z Měňan, zobrazen na řece 

                                                Berounce. Podobizna je uložena na hradě         

                                                Karlštejně. 

    Rok 997 -  po vodě se na svou pouť vydal do Pruska sv. Vojtěch z rodu 

                       Slavníkovců sídlících na hradišti v Libici, aby zde hlásal  

                       křesťanství.  V Prusku byl ve svých 41 letech usmrcen. 

 

     19. století - lodě se začínají v Čechách používat jako rekreační a sportovní prostředek.  

     1876 - anglický novinář sjel Vltavu a Labe z Českých Budějovic přes střední Čechy až do 

Děčína. 

     Na začátku 20. století se o velký rozvoj vodáctví postarali skauti a trampové.  

   Slalomové vodní kanály ve Středočeském kraji – Brandýs nad Labem, Veltrusy, 

                                                                                           Křivoklát 
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Úkol: 

    Pomocí čáry přiřaďte názvy k jednotlivým předmětům. 
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 Úkol: 

    Poznejte jednotlivé vodní sporty a pomocí čar přiřazujte názvy k fotografiím. Řekněte, 

s jakým nebezpečím se mohou lidé při provozování těchto vodních sportů setkat a jak se jim 

dá zabránit. 
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29. VODOJEMY 
Pracovní list č. 29 

 

Vodojem – slouží jako zásobník vody  

                  - vyrovnává tlak vody mezi přítokem vody z vodního zdroje a odběrateli vody 

                  - zajišťuje potřebný tlak vody do vodovodní sítě  

                  - některé vodojemy slouží také jako požární vodojemy nebo k zavlažování  

                     polí 

                  

Vodojemy mohou být – podzemní, nadzemní, věžovité (budují se v rovinách) 

 

                

   vodojem v Poděbradech             vodojem v Močovicích              podzemní vodojem v Klukách 

 

Vnitřek věžovitého vodojemu tvoří – nádrž na vodu 

                     - dvě trubky (jedna z trubek přivádí vodu do vodojemu, druhá trubka vodu   

                        odvádí) 

                     - žebřík (vede vnitřkem vodojemu do horní nádrže) 

                     - uvnitř vodojemu visí lanko se závažím (začne-li se závaží odchylovat od  

                        terčíku na podlaze znamená to, že se vodojem naklání) 
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Vodojem v Nových Dvorech 

- byl postaven v 18. století, aby zásoboval vodou zámek v Nových Dvorech 

- čtyřboká barokní stavba 

- věž je viditelně mírně nakloněná, její zhroucení však díky pevným základům nehrozí 

- u vodojemu stával roubený dům, pro obsluhu vodárny 

- ve 20. století začala tato vodárenské věž a její okolí výrazně pustnout 

- nyní se věž opravuje 

  

Secesní vodárenský vodojem v Nymburku 

- patří mezi nemovité kulturní památku České republiky 

- v 19. století již rychle rostoucímu městu nestačila stávající vodárna, město se       

   rozhodlo vybudovat novou vodárnu i s novou vodárenskou věží (vodojemem) 

- v roce 1904 byl v Nymburku vybudován nový vodojem ve tvaru kalicha 

- dno železného vodojemu je umístěno ve věži 26,5 m nad terénem 

- vrchol střechy je 36 m nad terénem 

- tato vodárenská věž dodnes zásobuje vodou z Labe pět nymburských kašen 

 

Kolínský vodojem 

- patří mezi nemovité kulturní památky České republiky 

- jako jedno z mála polabských měst Kolín ve svém městském vodovodu v 19. toletí      

  nepoužíval vodu z řeky Labe, ale z Pekelského potoka 

- městu Kolínu, stojícímu v rovině, neposkytoval tehdejším vodovod dostatečně silný  

  tlak vody, proto se kolínští zastupitelé v roce 1928 rozhodli postavit v Kolíně nový  

  vodojem 

- vodojem byl postaven u tří vrtaných studen, ze kterých se čerpala voda do vodojemu 

- po 2. světové válce se kolínský vodojem přestal postupně používat jako zdroj vody 
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Úkol:  

Vyberte si jeden z vodojemů a vybarvěte jej.  
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 Úkol:  

      Najděte cestu ke správnému vodojemu. 
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30. VORAŘSTVÍ A POVOLÁNÍ SPJATÁ S VODOU 
Pracovní list č. 30 

 

    Vorařství  (voroplavba) - je to speciální způsob plavení dřeva pomocí svázaných klád  

                                                na řekách a vodních kanálech známí v Čechách již ve 12.  

                                                století, který byl hojně využívaný až do 19. a začátku 20.  

                                                století, plavení dřeva sloužilo především k přepravě velkého          

                                                množství stavebního dřeva z horských oblastí do nížin,  

                                                pomocí vorů se převážely také další produkty jako např.  

                                                sůl nebo výrobky, které voraři vyráběli v zimním období,  

                                                kdy kvůli zamrzlým řekám nemohli plout 

  

  Vor – jednu vorařskou tabuli tvořilo 14 až 16 klád, které byly k sobě navzájem naplocho 

            svázány  

          - jednotlivé vorařské tabule byly navázány za sebou, až vytvořily tzv. pramen (vor) 

          - klády byly mezi sebou svázány pouze pomocí …. 

          - vor ovládalo několik vorařů pomocí dřevěných bidel a dlouhých pádel umístněných 

            na začátku a na konci voru  

  

 

 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=QGwGGyAkhl7hDM&tbnid=_0pC6zsE0kBV5M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.lam.cz/stechovice/povltavska-stezka&ei=FCS1U7n9BommO86qgcAJ&bvm=bv.70138588,d.ZGU&psig=AFQjCNE7y1xj5q5MaZkRwuDLzus3PyXCHQ&ust=1404466566257431
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Zánik voroplavby – stavby přehrad na velkých českých řekách  

                                 - za 1. světové války mnoho vorařů narukovalo do války a zájem o  

                                    dřevo výrazně klesl 

                                 - přepravu dřeva po vodě nahradila železnice a automobilová   

                                     doprava 

 

   V oblasti dnešního Středočeského kraje se k voroplavbě nejvíce využívala řeka Vltava. 

Pomocí této řeky se dopravovalo dřevo z jihočeské Šumavy přes střední Čechy až do Prahy. 

Voroplavba však byla provozována také na dalších středočeských řekách jako např. na Sázavě 

nebo na Berounce.   

 

Povolání spojená s vodou 

 

Lodní kapitán – hlavní ,,velitel“ na lodi 

Kormidelník - ,,řidič“ lodi 

Námořník, lodník – zaměstnanec na lodi 

Plavčík – nejnižší post na lodi nebo profesionální zachránce tonoucích 

Potápěč – člověk, který se potápí pod vodu a tam vykonává různé úkoly   

Porybný – zajišťuje chov a výlov ryb v rybníce 

Rybář – je to člověk, který loví ryby a jejich pak je prodává 

Hrázný -  stará se o různá vodní díla (přehrady, jezy), udržuje vodní toky 

 

Ota Pavel – novinář a jeden z nejvýznamnějších spisovatelů spjatých se středočeskými  

                     řekami a potoky, milovník rybářství a řeky Berounky… 

                     

 

 

    



138 
 

 Úkol:  

    Pomocí čar spojte popisky v rámečcích s jednotlivými částmi voru a vysvětlete, k čemu 

jednotlivé části voru slouží.  

     Nasbírejte si venku dřevěné klacíky a zkuste si pomocí provázku a klacíků vyrobit model 

voru. Jako vzor vám může posloužit tento obrázek. 

    

 

  

        



139 
 

Úkol: 

   Pomocí čar spojte názvy povolání s jednotlivými obrázky 
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 Úkol: 

   Vystřihněte postavu voraře a jeho oblečení. Voraře oblékněte a jeho oblečení vybarvěte.  
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Zdroje: 

PL1: 
http://www.puzzlehry.cz/puzzle-zima-puzzle.html - fotografie rampouchů 
Fotografii rybníka v polích u Lysé nad Labem vyfotografoval autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografie mlhy vyfotili žáci v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografie vodopádu vyfotografoval autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografie vody v jeskyni naleznete na  
 http://www.e-slovensko.cz/atrakce/1257-demanovska-jeskyne-svobody/ - lze aktivovat pomocí funkce otevřít 
hypertextový odkaz 
http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3906&Itemid=38 -fotografie deště   
Fotografii řeky vyfotografoval autor pracovního listu v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
http://www.turisimo.cz/ukrajina/informace/cerne-more/ - fotografie moře 
http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2002101601 – fotografie brakické vody 
Mapu České republiky s řekami a vodními nádržemi namaloval autor pracovního listu. 
PL2: 
Veškeré obrázky použité v pracovním listu namaloval autor tohoto pracovního listu  
PL3: 
Veškeré barevné obrázky namaloval autor pracovního listu. 
Fotografii jezu na Labi pořídil autor pracovního listu. 
Fotografii lodě, jež těží písek vyfotografovali žáci během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii výletní lodi Kolin v Kolíně vyfotografovali žáci během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
  lhttp://www.chorvatsko.cz/aktual/091117_namorni_nehody.html -fotografii trajektu 
http://czblog.cz/emma-maersk-nejvetsi-kontejnerova-lod-na-svete/  - kontejnerová  loď 
http://rodinne-domy.bydleniprokazdeho.cz/stavebni-firmy/kronborg-hausbot-drevostavbu-si-muzete-postavit-i-na-
vode.php  - hausbót 
http://www.hydromagazin.cz/clanek/949-soutez-o-plastovou-kanoi-zelezny-samba-45/  - kánoe 
Fotografie na úkolových listech 
http://www.morskeplavby.cz/lode-pro-plavby-po-mori/  - výletní loď na moři 
http://www.safety4sea.com/pirates-attack-tanker-steel-cargo-17858 - tanker na moři   
-http://www.maxiluxus.cz/pro-muze/ethereal-%E2%80%93-ticha-megajachta-na-baterky/  -jachta na moři 
 http://www.parnik-vltava.cz/fotogalerie.aspx  - parník na Vltavě 
 http://www.trolejbus.cz/fotky-jen-tak.htm -  říční nákladní loď 
 http://www.pestvys.cz/jednodenni-spluti-reky-sazavy/  -   kajak 
PL4: 
http://www.tzb-info.cz/4184-teplo-vody-a-jeji-pohybova-energie - obrázek vodní elektrárny 
http://vyuka.jihlavsko.cz/elektrina-vyroba/index.htm - Kaplanova turbína, Frencisova turbína, Peltonova turbína 
Veškeré další obrázky a mapu středočeského kraje s řekami namaloval autor pracovního listu. 
PL5: 
http://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/fungovani/Korenova-cisticka–korenova-cistirna–proces-cisteni.html - 
kořenová čistička vod 
http://www.vasevec.cz/blogy/zneskodnovani-odpadnich-vod-v-malych-obcich - čistička odpadních vod 
Ostatní obrázky namaloval autor pracovního listu. 
PL6: 
Veškeré obrázky nakreslil autor pracovního listu. 
PL7: 
Obrázky namaloval autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii brodu pořídili žáci během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografie žáků na různých druzích mostů pořídil autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
 Mosty jednoobloukové, dvouobloukové a víceobloukové namaloval autor pracovního listu v rámci projektu ,,Člověk a jeho 
svět“ 
Fotografii vysutého mostu pořídili žáci během projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii betonového mostu pořídili žáci během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii kamenného mostu pořídili žáci během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
http://www.mil.sk/data/att/11785_obr3.jpg  -fotografie dočasného pontonového mostu  
http://www.kraj.iipardubice.cz/stranky/cti-prispevky.php?id=Unikatni_technicka_pamatka__Opatovicky_kanal fotografie 
betonového akvaduktu s vodou    
http://foto.mapy.cz/80948-kutnohorsky-akvadukt Fotografie akvaduktu u Kutné Hory 
PL8: 
http://www.trnka.name/fotoblog/?page_id=71 – fotografie s červenou lodí (puzzle) 
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/stavba/bezpecny-dum-i-za-boure_118.html - fotografie bouřky (puzzle) 
Veškeré kreslené obrázky namaloval autor pracovního listu. 
PL9: 
Veškeré obrázky nakreslil autor pracovního listu.  
Obrázek vody v plastové lahvi a obrázek kapajícího kohoutku, byli pořízeni pomocí klipartu 2010 a vyhledány pod názvem 
voda. 
PL10: 

http://www.puzzlehry.cz/puzzle-zima-puzzle.html
http://www.e-slovensko.cz/atrakce/1257-demanovska-jeskyne-svobody/
http://www.kudlanka.cz/index.php?option=com_content&task=view&id=3906&Itemid=38
http://www.turisimo.cz/ukrajina/informace/cerne-more/
http://www.afrikaonline.cz/view.php?cisloclanku=2002101601
http://www.chorvatsko.cz/aktual/091117_namorni_nehody.html
http://czblog.cz/emma-maersk-nejvetsi-kontejnerova-lod-na-svete/
http://rodinne-domy.bydleniprokazdeho.cz/stavebni-firmy/kronborg-hausbot-drevostavbu-si-muzete-postavit-i-na-vode.php
http://rodinne-domy.bydleniprokazdeho.cz/stavebni-firmy/kronborg-hausbot-drevostavbu-si-muzete-postavit-i-na-vode.php
http://www.hydromagazin.cz/clanek/949-soutez-o-plastovou-kanoi-zelezny-samba-45/
http://www.morskeplavby.cz/lode-pro-plavby-po-mori/
http://www.safety4sea.com/pirates-attack-tanker-steel-cargo-17858
http://www.maxiluxus.cz/pro-muze/ethereal-%E2%80%93-ticha-megajachta-na-baterky/
http://www.parnik-vltava.cz/fotogalerie.aspx
http://www.trolejbus.cz/fotky-jen-tak.htm
http://www.pestvys.cz/jednodenni-spluti-reky-sazavy/
http://www.tzb-info.cz/4184-teplo-vody-a-jeji-pohybova-energie
http://vyuka.jihlavsko.cz/elektrina-vyroba/index.htm
http://www.korenova-cisticka.cz/o-korenovkach/fungovani/Korenova-cisticka–korenova-cistirna–proces-cisteni.html
http://www.vasevec.cz/blogy/zneskodnovani-odpadnich-vod-v-malych-obcich
http://www.mil.sk/data/att/11785_obr3.jpg
http://www.kraj.iipardubice.cz/stranky/cti-prispevky.php?id=Unikatni_technicka_pamatka__Opatovicky_kanal
http://foto.mapy.cz/80948-kutnohorsky-akvadukt
http://www.trnka.name/fotoblog/?page_id=71
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/stavba/bezpecny-dum-i-za-boure_118.html
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Fotografie jezu se splavem pořídili žáci, během projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii zdymadla pořídili žáci, v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
http://www.muskareni.cz/czech/artic3.php?ID_Article=432 – ryba skákající přes jez 
http://kanata.vysehrad.org/fotoalbum/vody/voda_luznice_2009_mazal/img00029.htm - rybí přechod 
Veškeré barevné obrázky nakreslil autor pracovního listu. 
PL11: 
http://czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113362 – mapa lázeňských měst 
http://www.milk.chytrak.cz/proutek.html - obrázek proutkaře 
Veškeré ostatní fotografie a obrázky vytvořil autor pracovního listu. 
PL12: 
Veškeré obrázky namaloval autor pracovního listu. 
PL13: 
Obrázek továrny s odpadní vodou byl nalezen pomocí klipartu 2010 pod názvem továrna 
Obrázek havárie nákladního auta nakreslil autor pracovního listu a použil obrázek auta z klipartu  2010, obrázek auta lze 
vyhledat pod názvem nákladní auto 
Barevný obrázek čističky odpadních vod nakreslil autor pracovního listu 
Obrázky ropy ve vodě nakreslil autor pracovního listu 
Obrázky činností, jež mohou při havárii znečistit vodu, nakreslil autor pracovního listu 
Černobílí obrázek čističky odpadních vod nakreslil autor pracovního listu 
Dům s červenou střechou nakreslil autor pracovního listu 
Obrázky věšení prádla, mytí nádobí, WC a čištění zubů byli nalezeny pomocí klipartu 2010 
PL14: 
http://bydleni.idnes.cz/lod-misto-chaty-lide-se-stehuji-na-stredoceske-reky-fx0-
/reality_bdp.aspx?c=A100625_083154_reality_bdp_web – odkaz na mapu řek Středočeského kraje, jež byla použita v tomto 
pracovním listě 
Veškeré ostatní obrázky a fotografie nakreslil a nafotil autor pracovního listu. 
PL15: 
Obrázky a fotografie vytvořil autor pracovního listu. 
Obrázek dívky s mikroskopem byl pořízen pomocí klipartu 2010, byl vyhledán pod názvem mikroskop 
Veškeré ostatní obrázky nakreslil autor pracovního listu. 
PL16: 
Veškeré použité obrázky a fotografie vytvořil autor pracovního listu. Fotografie hrází, odtoků rybníku a vrby pořídili žáci 
školy. 
PL17: 
Barevné obrázky namaloval autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
Fotografii naučné stezky a žáků u řeky Labe pořídil autor pracovního listu v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
http://m.taggmanager.cz/cs/1087#gps Mapa řeky Labe  
http://www.skicentrumsafar.cz/Krkonose-pramen-Labe-Lucni- louka.  – pramen Labe a foto labské vodopády aspx                                  
 http://www.fototuristika.cz/tips/detail/259 – Labe ve Špindlerově mlýně 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=231&with_photo_id=30633510&order=date_desc&use
r=3765844 Foto – soutok Labe s Úpou 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148200548-zpet-k-pramenum/204562233000008-stredni-prameny/ soutok Labe a 
Doubravy 
Labe v Poděbradech – fotografii pořídili žáci během výletu lodí po řece Labi v rámci projektu  ,,Člověk a jeho svět“ 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk - Labe v Nymburku  
http://www.navzduchu.cz/cyklo/45-cykloregionu/kokorinsko/ - Labe v Mělníku 
http://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/hrensko/ - Labe ve Hřensku 
PL18: 
http://www.matzem.cz/dokuments/tok.reky.pdf - obrázek horní, střední a dolní tok řeky 
Veškeré další obrázky nakreslil autor pracovního listu v rámci projektu. 
PL19: 
http://www.cistenistudni.cz/ - studna 
http://www.daes.sk/zdroje_vody.php - vnitřek studny 
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/rimavska_bana/studna.htm - pumpa na vodu 
Veškeré další obrázky namaloval autor pracovního listu. 
PL20: 
http://byznys.ihned.cz/c1-52577650-nova-zlata-horecka-je-na-obzoru-lide-sahaji-po-krumpacich-a-panvich - rýžování zlata  
http://technet.idnes.cz/safina-jak-se-vyrabi-zlata-cihla-d3x-/tec_reportaze.aspx?c=A121203_114227_tec_reportaze_kuz – 
tavení zlata v peci 
http://www.lovecpokladu.cz/home/dejiny-zlata-908 - zlaté cihličky 
http://www.findgoldprospecting.com/where-to-find-gold-in-california-prospecting-panning-for-nuggets/ - zlatokop 
http://zlatokop.blog.cz/0806/dalsi-nova-panev - pánev na rýžování zlata 
http://clay-eva.cz/historie/pribeh-jednoho-nastroje/ - krumpáč 
http://www.armed.cz/polni-lopatka-cold-steel-special-forces/d-89183/ - lopatka 
http://www.mironia.cz/detail.php?ident=731 – holínky 
http://www.superobchodak.cz/kategorie/nabytek-z-borovice-kukacky-drevene/ - dřevěné hodiny 

http://www.muskareni.cz/czech/artic3.php?ID_Article=432
http://kanata.vysehrad.org/fotoalbum/vody/voda_luznice_2009_mazal/img00029.htm
http://czech.republic.cz/encyklopedie/objekty1.phtml?id=113362
http://www.milk.chytrak.cz/proutek.html
http://bydleni.idnes.cz/lod-misto-chaty-lide-se-stehuji-na-stredoceske-reky-fx0-/reality_bdp.aspx?c=A100625_083154_reality_bdp_web
http://bydleni.idnes.cz/lod-misto-chaty-lide-se-stehuji-na-stredoceske-reky-fx0-/reality_bdp.aspx?c=A100625_083154_reality_bdp_web
http://m.taggmanager.cz/cs/1087#gps
http://www.skicentrumsafar.cz/Krkonose-pramen-Labe-Lucni-%20louka.%20%20–%20pramen%20Labe%20a%20foto%20labské%20vodopády%20aspx
http://www.fototuristika.cz/tips/detail/259
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=231&with_photo_id=30633510&order=date_desc&user=3765844
http://www.panoramio.com/photo_explorer#view=photo&position=231&with_photo_id=30633510&order=date_desc&user=3765844
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1148200548-zpet-k-pramenum/204562233000008-stredni-prameny/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Nymburk
http://www.navzduchu.cz/cyklo/45-cykloregionu/kokorinsko/
http://www.region-ceskesvycarsko.cz/obce/hrensko/
http://www.matzem.cz/dokuments/tok.reky.pdf
http://www.cistenistudni.cz/
http://www.daes.sk/zdroje_vody.php
http://www.sazp.sk/slovak/struktura/cuper/rimavska_bana/studna.htm
http://byznys.ihned.cz/c1-52577650-nova-zlata-horecka-je-na-obzoru-lide-sahaji-po-krumpacich-a-panvich
http://technet.idnes.cz/safina-jak-se-vyrabi-zlata-cihla-d3x-/tec_reportaze.aspx?c=A121203_114227_tec_reportaze_kuz
http://www.lovecpokladu.cz/home/dejiny-zlata-908
http://www.findgoldprospecting.com/where-to-find-gold-in-california-prospecting-panning-for-nuggets/
http://zlatokop.blog.cz/0806/dalsi-nova-panev
http://clay-eva.cz/historie/pribeh-jednoho-nastroje/
http://www.armed.cz/polni-lopatka-cold-steel-special-forces/d-89183/
http://www.mironia.cz/detail.php?ident=731
http://www.superobchodak.cz/kategorie/nabytek-z-borovice-kukacky-drevene/
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http://www.minimaxkrnov.cz/galerie.html - hasicí přístroj 
http://www.prokapelu.cz/esteve-3st-40-klasicka-kytara-1-2/ - kytara 
Veškeré ostatní obrázky namaloval autor pracovního listu. 
PL21: 
http://www.chytre-bydleni.cz/vybudujte-si-jednoduche-zahradni-jezirko  - zahradní jezírko 
http://www.star-fish.eu/uploads/images/Gallery/reference/pardubice-zahradni-jezirko-pro-chov-okrasnych-ryb/lh-3.jpg  - 
koupací jezírko 
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/nejmensi-zahradni-jezirka_114.html - vodotrysk 
http://www.zahrady-fotogalerie.cz/vse-o-vode-na-zahrade/vodopad-v-zahrade-fotogalerie?photo=8 – zahradní vodopád 
http://www.zahrady-fotogalerie.cz/vse-o-vode-na-zahrade/male-zahradni-fontany-fotogalerie?photo=14 – fontána 
http://www.magazinzahrada.cz/zahradni-jezirka/maly-vodni-prvek-v-zahrade-kasna-a-pitko.html  - pítko pro ptáky 
http://www.florstyl.cz/reference/rodinne-zahrady/?foto=54 – kaskáda 
Barevné a černobílé obrázky nakreslil autor pracovního listu 
PL22: 
Fotografii značky (vodní zdroj) vyfotografoval autor pracovního listu. Obrázky nakreslil autor pracovního listu. 
PL23: 
Použité fotografie a obrázky nafotil a vytvořil autor pracovního listu. 
Fotografie polí s remízkem a bez remízku nafotili žáci v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“. 
PL24: 
http://www.klucov.cz/cz/kudrnac.htm - pravěký hřeben 
http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/historie-bydleni-stari-rimane-iv-cast.aspx - římské lázně 
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-
koupelna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-
koupelna%2F&docid=1zQ6TG6qEwqR2M&tbnid=oeWLrfP0bma22M&w=1619&h=2000&ei=mR9SVPeNKciBPd2ggHA&ved=
0CAYQxiAwBA&iact=c – moderní koupelna 
http://pchalecci-doma.blog.cz/galerie/vylety-a-akce/helfstyn-v-zime/obrazek/20801897 - středověký záchod 
http://hadesovopodsveti.blog.cz/1002/rytiri-obrazky - rytíři 
http://www.novinky.cz/veda-skoly/212893-neandertalce-vyhubily-sopecne-erupce-zjistili-vedci.html - pračlověk 
http://www.levneptakoviny.cz/zbozi/9861/historicky-kostym-recka-bohyne/?PHPSESSID=5vu8egqjni7aps131mg5f2c2r3 – 
Říman a Římanka 
http://pixabay.com/cs/podnikatel-barvy-kravata-podnik%C3%A1n%C3%AD-28807/ - člověk v saku 
http://mojdom.zoznam.sk/gl/5093/274848/Vydatna-a-zaroven-usporna-sprcha sprcha 
http://www.grafika.cz/rubriky/vse/3ds-max-modelovani-vany-cast-prvni--132886cz vana 
http://www.koupelny-sen.cz/nerezova-stetka-na-postaveni - záchodová štětka 
http://program.autiste.cz/seznameni/?term=zachod&category=domov –wc 
http://oko.yin.cz/24/zubni-kartacek-zdroj-infekce/ -kartáček 
http://www.profialarm.cz/texty;kat8 –telefon 
http://www.adamdetem.cz/cs/projekty/kalendar-2013/index.php - kalendář 
http://www.gastrozone.cz/strojek-mlynek-na-maso-se-svorkou-na-stul-4-noze-otvory-4-5mm-robustni-velikost-5-
westmark-7122.html - mlýnek na maso 
PL25: 
http://www.lovecpokladu.cz/home/historie-keltu-v-cechach-776 - Keltové 
http://www.pracky.org/historie-mydla/ - obrázek valchy  
http://www.krivolik.cz/skolni-exkurze/programy-pro-skoly pravěcí lidé 
http://www.krivolik.cz/skolni-exkurze/programy-pro-skoly - Kelt 
http://www.chrestovice.wz.cz/rybyavltavaII.htm proutěné vrše na chytání ryb 
http://www.dolnibrezany.cz/oppidum-zavist/g-1406 - oppidum 
http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/10903/pro-voko-vodni-hrady.html - vodní hrad 
http://hadesovopodsveti.blog.cz/1002/rytiri-obrazky - rytíři 
http://www.muzeum.svitavy.cz/stale-exp/historie-prani/valchy-zvony-zpenovace/439-1/ dřevěná valcha 
http://www.muzeum.svitavy.cz/foto.php?id_cl=86 –dřevěná pračka 
http://www.muzeum.svitavy.cz/foto.php?id_cl=86 –dřevěná válečková ždímačka 
PL26: 
Obrázky vytvořil autor pracovního listu. 
PL27: 
Obrázek mlýna na úvodní straně namaloval autor pracovního listu 
http://mve.energetika.cz/uvod/mlyn.htm -mlýny 
http://www.lesopark.pribram.eu/lado.php - obrázek mlýnských kol se zeleným pozadí 
http://mve.energetika.cz/uvod/hamr.htm - Chvostovský hamr 
http://www.keliwood.cz/aktuality/vodni-kolo - obrázek tří druhů mlýnských náhonů 
http://3.bp.blogspot.com/_GgNo05_fFY4/Slo00vhoiXI/AAAAAAAABAU/EnwqJlKk9b0/s1600-h/mlyn1.jpg - obrázek převodů 
mlýnského kola (s hnědým pozadím) 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%BD_k%C3%A1men – mlýnské kameny 
http://vodnimlyny.cz/mlyny/obrazky?paginator-page=316 – mlýnské násypky 
obrázek vodníka namaloval autor pracovního listu 
PL28: 

http://www.minimaxkrnov.cz/galerie.html
http://www.prokapelu.cz/esteve-3st-40-klasicka-kytara-1-2/
http://www.chytre-bydleni.cz/vybudujte-si-jednoduche-zahradni-jezirko
http://www.star-fish.eu/uploads/images/Gallery/reference/pardubice-zahradni-jezirko-pro-chov-okrasnych-ryb/lh-3.jpg
http://mujdum.dumabyt.cz/rubriky/zahrada/nejmensi-zahradni-jezirka_114.html
http://www.zahrady-fotogalerie.cz/vse-o-vode-na-zahrade/vodopad-v-zahrade-fotogalerie?photo=8
http://www.zahrady-fotogalerie.cz/vse-o-vode-na-zahrade/male-zahradni-fontany-fotogalerie?photo=14
http://www.magazinzahrada.cz/zahradni-jezirka/maly-vodni-prvek-v-zahrade-kasna-a-pitko.html
http://www.florstyl.cz/reference/rodinne-zahrady/?foto=54
http://www.klucov.cz/cz/kudrnac.htm
http://www.svet-bydleni.cz/bydleni-1/historie-bydleni-stari-rimane-iv-cast.aspx
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna%2F&docid=1zQ6TG6qEwqR2M&tbnid=oeWLrfP0bma22M&w=1619&h=2000&ei=mR9SVPeNKciBPd2ggHA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna%2F&docid=1zQ6TG6qEwqR2M&tbnid=oeWLrfP0bma22M&w=1619&h=2000&ei=mR9SVPeNKciBPd2ggHA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna%2F&docid=1zQ6TG6qEwqR2M&tbnid=oeWLrfP0bma22M&w=1619&h=2000&ei=mR9SVPeNKciBPd2ggHA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://www.google.com/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.bydlet.cz%2Ffotky%2Fkoupelny%2Fmoderni-koupelna%2F&docid=1zQ6TG6qEwqR2M&tbnid=oeWLrfP0bma22M&w=1619&h=2000&ei=mR9SVPeNKciBPd2ggHA&ved=0CAYQxiAwBA&iact=c
http://pchalecci-doma.blog.cz/galerie/vylety-a-akce/helfstyn-v-zime/obrazek/20801897
http://hadesovopodsveti.blog.cz/1002/rytiri-obrazky
http://www.novinky.cz/veda-skoly/212893-neandertalce-vyhubily-sopecne-erupce-zjistili-vedci.html
http://www.levneptakoviny.cz/zbozi/9861/historicky-kostym-recka-bohyne/?PHPSESSID=5vu8egqjni7aps131mg5f2c2r3
http://pixabay.com/cs/podnikatel-barvy-kravata-podnik%C3%A1n%C3%AD-28807/
http://mojdom.zoznam.sk/gl/5093/274848/Vydatna-a-zaroven-usporna-sprcha
http://www.grafika.cz/rubriky/vse/3ds-max-modelovani-vany-cast-prvni--132886cz
http://www.koupelny-sen.cz/nerezova-stetka-na-postaveni
http://program.autiste.cz/seznameni/?term=zachod&category=domov
http://oko.yin.cz/24/zubni-kartacek-zdroj-infekce/
http://www.profialarm.cz/texty;kat8
http://www.adamdetem.cz/cs/projekty/kalendar-2013/index.php
http://www.gastrozone.cz/strojek-mlynek-na-maso-se-svorkou-na-stul-4-noze-otvory-4-5mm-robustni-velikost-5-westmark-7122.html
http://www.gastrozone.cz/strojek-mlynek-na-maso-se-svorkou-na-stul-4-noze-otvory-4-5mm-robustni-velikost-5-westmark-7122.html
http://www.lovecpokladu.cz/home/historie-keltu-v-cechach-776
http://www.pracky.org/historie-mydla/
http://www.krivolik.cz/skolni-exkurze/programy-pro-skoly
http://www.krivolik.cz/skolni-exkurze/programy-pro-skoly
http://www.chrestovice.wz.cz/rybyavltavaII.htm
http://www.dolnibrezany.cz/oppidum-zavist/g-1406
http://www.abicko.cz/clanek/precti-si-priroda/10903/pro-voko-vodni-hrady.html
http://hadesovopodsveti.blog.cz/1002/rytiri-obrazky
http://www.muzeum.svitavy.cz/stale-exp/historie-prani/valchy-zvony-zpenovace/439-1/
http://www.muzeum.svitavy.cz/foto.php?id_cl=86
http://www.muzeum.svitavy.cz/foto.php?id_cl=86
http://mve.energetika.cz/uvod/mlyn.htm
http://www.lesopark.pribram.eu/lado.php
http://mve.energetika.cz/uvod/hamr.htm
http://www.keliwood.cz/aktuality/vodni-kolo
http://3.bp.blogspot.com/_GgNo05_fFY4/Slo00vhoiXI/AAAAAAAABAU/EnwqJlKk9b0/s1600-h/mlyn1.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Ml%C3%BDnsk%C3%BD_k%C3%A1men
http://vodnimlyny.cz/mlyny/obrazky?paginator-page=316
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http://cs.wikipedia.org/wiki/Kajak - kajak  
http://www.zelezny.cz/cz/kanoe-samba.php# -  kanoe 
http://www.riku.sk/sk/nafukovadla/sport-a-rekreacia/29/rafty raft 
http://www.avaryacht.cz/plachetnice-a-23-costa.p.aspx - plachetnice 
http://www.suping.cz/padla-c5/drevene-padlo-kanoe-raft-i20/ pádlo 
http://www.vodackyraj.cz/katalog/padla-a-vesla/veslo-panda - veslo 
http://www.pomuckynaplavani.cz/pomuckynaplavani/eshop/28-1-Pujcovna/0/5/666-PUJCOVNA-Plovaci-vesta-neopren - 
plovací vesta 
http://www.sport365.cz/pro-tec-b2-wake-vodacka-helma/ - vodácká helma 
http://ocviceni.fitweb.cz/plavani-a68.html - plavání 
http://www.nicom.cz/potapeni/zakladni-kurz-potapeni-open-water-diver-owd/co-se-naucite - potápění 
http://luckoniky.blog.cz/en/category/akvabely - akvabely 
http://cs.wikipedia.org/wiki/Veslov%C3%A1n%C3%AD#mediaviewer/Soubor:GB_Pair_at_Henley_2004.JPG – veslování  
PL29: 
http://svk7.svkkl.cz/arl-kl/m-cs/detail-kl_us_auth-0268701-Vodarenska-vez-Nymburk-cesko/ - vodojem Nymburk 
veškeré další fotografie a kresby vytvořil autor pracovního listu 
PL30: 
http://www.thetriptofancy.cz/Pro_rodice_i_novacky_hlavni.html - barevný obrázek voru 
http://www.lam.cz/stechovice/povltavska-stezka - černobílý obrázek voru  
Hrázný – nakresleno autorem pracovního listu v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Vor (hnědý) – nakresleno autorem pracovního listu v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
Vorař – nakresleno autorem pracovního listu v rámci projektu ,,Člověk a jeho svět“ 
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