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1. Úvod
Tato brozura je pruvodcem projektu MĚSTO DO KAPSY – MIKROKLIMA OKOLI SKOLY
2019/2020, který pripravila 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s. pro zaký prazských zakladních skol.
Projekt predstavuje príklad dobre praxe, jak lze smýsluplne realizovat environmentalní
výchovu ve skole, a jak rozvíjet spolupraci skol s ostatními subjektý pusobícími v okolí skolý.
Projekt je koncipovan tak, ze projektove aktivitý vedou prevazne ucitele daných skol, zatímco
lektori 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s. plní pouze roli asistentu. Úcitel je ekocentrem do projektu
zaskolen, obdrzí metodiku, výtisknute pracovní listý a pomucký (po ukoncení projektu uciteli
zustavají). Výucujícímu je ze straný ekocentra poskýtovana telefonicka, emailova i osobní
podpora po celou dobu projektu vcetne trí asistencí výskolených lektoru prímo ve výuce. Proto
je tato brozura predevsím metodickou príruckou poskýtující ucitelum dostatecný teoretický
zaklad a konkretní navodý na vsechný aktivitý.
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2. Obecné informace o projektu
„Mikroklima okolí skolý“ je projekt, který jiz sestým rokem zveda zaký z lavic a privadí je
do terenu, kde zkoumají kvalitu ovzdusí, prítomnost, funkci a kvalitu vodý a zelene. Zaci v okolí
sve skolý najdou problematickou lokalitu, ve ktere v prubehu skolního roku studují zivotní
prostredí. Na konci skolního roku navrhují opatrení vedoucí ke zlepsení teto lokalitý
z mikroklimatickeho hlediska.
Věková skupina: zaci 5. – 9. rocníku ZS
Délka programu: 10 – 12 výucovacích hodin
Cena programu: zdarma pro vsechný prazske skolý
Kdy program probíhá: zarí – prosinec, brezen – cerven

2.1.

Cíl projektu

Zaci zazijí netradicní výuku mimo skolní lavice. Výzkousejí si vedecke metodý prace a
komunikaci s ruznými institucemi. Získají obecne znalosti o zivotním prostredí a faktorech,
ktere ho ovlivnují a poznají blíze prostredí, v nemz zijí.
Hlavní myšlenka projektu aneb informace, ktera bý v detech mela zustat: Zelené plochy ve
městě zadržují dešťovou vodu, zvlhčují, ochlazují a čistí ovzduší.
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2.2.

Jak program probíhá

Mikroklima okolí skolý je dlouhodobý projekt, který muze probíhat v projektových dnech
nebo být realizovan postupne v jednotlivých hodinach výuký. Projekt je koncipovan tak, ze
projektove aktivitý vedou převážně učitelé, zatímco lektori 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s. plní
pouze roli asistentu.
Zaci se rozdelí do týmu a pomocí dotazníkoveho pruzkumu mezi spoluobcaný výtipují
problematickou lokalitu a k ní si stanoví kontrolní lokalitu (park, zahrada skolý).
Problematickou lokalitu probadavají z hlediska ovzdusí (prasnost, skodliviný, dopravní
zatízení), zelene (výpar, vlhkost, mnozství zelene) a vodý (vsakovaní, vodní cýklus, vodní prvký)
a navrhují oparení zlepsující její mikroklima.
Ke kazdemu ze tří témat – Ovzduší, Zeleň, Voda je v projektu dana jedna aktivita ve třídě a
jedna v terénu. Terenních aktivit je na výber z více mozností a zalezí na uciteli, kterou si výbere,
nebo zda necha výbrat zaký. Dalsí aktivitý (ostatní terenní aktivitý a aktivitý v prehledu sede
význacene) v tematickem celku jsou dobrovolne a zalezí na casových moznostech a nadsení
trídý. Ideální je, když učitel se žáky udělá nejdříve aktivitu (nebo aktivity) terénní a
následně aktivitu (nebo aktivity) ve třídě spolu se shrnutím celého tématu.
Výstupy a fotografie žáků při práci budou výtvorený predevsím v elektronicke podobe, abý
mohlý být vloženy do příslušných „kapes“ na webových stránkách projektu. Zverejnením
na webových strankach projektu, strankach dane skolý a mestske casti se informace dostanou
k siroke verejnosti. Prostrednictvím 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s. bude zajistena prezentace
skolý a zakovske prace v lokalních mediích a na akcích pro verejnost.
Nezbýtnou soucastí projektu je celkove hodnocení projektu, respektive jeho dopadu na zaký,
ucitele, skolu a ostatní ucastníký. Zaci výplní pri zahajení projektu a po ukoncení projektu
dotazníký vcetne znalostního testu, jejichz porovnaním zjistíme posun v urovni zakovských
znalostí, prípadne dovedností a postoju. Úcitele v dotaznících výjadrují svoji motivaci a
ocekavaní, nasledne pak zhodnotí prínos projektu pro zaký i pro ne samotne.
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2.2.1. Přehled projektových aktivit
Zahájení projektu – výběr lokalit


Úvodní hodina



Vytipování problematické lokality

Zkoumání lokalit – Ovzduší


1 aktiva venku (Měření prašnosti ovzduší pomocí krému / Měření dopravního
zatížení místa / Pátrání po stromových lišejnících)



1 aktivita ve třídě – Hlavní škodliviny v pražském ovzduší

Zkoumání lokalit – Zeleň


1 aktiva venku (Měření vlhkosti a teploty vzduchu / Zkoumání teplotních poměrů
lokality / Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin /
Význam rostlin pro malý vodní koloběh)



1 aktivita ve třídě – Co umí městská zeleň



Další aktivity ve třídě na výběr (Zeleň ve městě – důležité pojmy)

Zkoumání lokalit – Voda


1 aktiva venku (Zkouška vsakování na různých typech povrchů / Posouzení kvality
vody ve vodním toku nebo nádrži)



1 aktivita ve třídě – Vodní cyklus v městské krajině

Závěr projektu – zpracovaní informací


Shrnutí a zhodnocení, návrhy na zlepšení



Závěrečná hodina, prezentace výstupů

Podrobněji rozepsané aktivity:
* Hvezdickou význacene casti jsou terenní aktivitý, sede význacene jsou nepovinne doplnkove
aktivitý.
4

Zahájení projektu – výběr lokalit
Úvodní hodina


priblízení projektu, výplnení zakovských dotazníku, rozdelení zaku do týmu, priblízení
pojmu „klima“ a „mikroklima“



45 minut, hodina vedená lektorem

Vytipování problematické lokality – oslovení spoluobčanů a organizací


oslovení rodicu a spoluobcanu (dotazník) poprípade oslovení uradu mestske casti,
ziskových a neziskových organizací (dopisem, mailem, prípadne telefonický ci osobne)



zpracovaní informací od vsech subjektu, prace s mapou



30 minut v terenu (mozno ve volnem case zaku), 20 minut ve tríde

Zkoumání lokalit – Ovzduší
*Měření prašnosti ovzduší pomocí krému


na problematicke i kontrolní lokalite



30 minut v terenu – 15 min v kazde lokalite (instalace Petriho misek), po 4 dnech
v lokalite sber misek (spolecne nebo individualne kazdý tým), 20 minut rozbor kremu
ve tríde

*Měření dopravního zatížení místa


sledování četnosti různých týpů dopravních prostředků a jejich obsazenosti, šetrnosti
k živ. prostředí



dvakrát či třikrát 10 minut (+ čas na přesun na lokalitu) v terénu v různých částech
jediného dne, následně 30 minut ve třídě tvorba grafu, shrnutí, diskuze

*Pátrání po stromových lišejnících


pozorování, odhad znečištění ovzduší sírou na základě výskýtu lišejníků – bioindikátorů



20 – 40 minut v terénu (ideálně 20 minut v každé lokalitě) + čas na přesun na lokalitu

Hlavní škodliviny v pražském ovzduší


prace s textem (klícove pojmý), krízovka, orientace v tistených mapach, porovnaní
znecistení v ruzných castech Prahý
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prezentace



30 – 45 minut ve tríde

Zkoumání lokalit – Zeleň
*Měření vlhkosti a teploty vzduchu


sledování závislosti vlhkosti a teplotý vzduchu nad různými týpý povrchů



30 minut v terénu + čas na přesun na lokalitu

*Zkoumání teplotních poměrů lokality


na problematicke lokalite prace s termosnímkem, výtvarna aktivita



30 minut v terenu + cas na presun na lokalitu

*Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin


v problematicke i kontrolní lokalite



20 – 30 minut v terenu - 10 – 15 minut v kazde lokalite + cas na presun na lokalitý

*Význam rostlin pro malý vodní koloběh


pokus v blízkosti skolý s okamzitým výsledkem (dukaz výparovaní vodý rostlinami)



30 minut v terenu

Co umí městská zeleň


puzzle „Zelená stěna“ shrnující všechný významý zeleně ve městě



25 minut ve třídě

Zeleň ve městě – důležité pojmy


osmismerka shrnující dulezite pojmý týkající se zelene ve meste



35 minut ve tríde nebo jako DÚ

Zkoumání lokalit – Voda
*Zkouška vsakování na různých typech povrchů


týmový pokus s okamzitým výsledkem, navrhý na zlepsení
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30 minut v terenu + cas na presun v terenu, nasledne (mozne v jiný den) 30 minut
ve třídě

*Posouzení kvality vody ve vodním toku nebo nádrži


stanovení mírý znecistení, merení pH, lov bezobratlých zivocichu, identifikace
bioindikatoru



30 minut v terenu + cas na presun na lokalitu

Vodní cyklus v městské krajině


simulacní hra – porovnaní vodního cýklu v prírode a v mestske krajine, diskuze
nad prícinami a dusledký



30 – 40 minut ve tríde

Závěr projektu - zpracovaní informací
Shrnutí a zhodnocení, návrhy na zlepšení


uvedení získaných informací do souvislostí, zhodnocení stavu lokalit, diskuze, konkretní
navrhý resení zjistených problemu



45 – 90 minut nebo 10 minut shrnutí a zadaní prace do jine hodiný (výpocetní techniký,
výtvarne výchový)

Závěrečná hodina, prezentace výstupů


Zakovska prezentace



45 minut ve tríde, hodina vedená lektorem
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2.1.

Přínos projektu a vztah k RVP

Žáci zazijí netradicní výuku mimo skolní lavice. Výzkousejí si badatelský orientovanou výuku a
komunikaci v týmu, s lidmi nebo i s ruznými institucemi. Získají obecne znalosti o zivotním
prostredí a faktorech, ktere ho ovlivnují, a budou je moci uplatnit na konkretní místo. Poznají
blíze prostredí v okolí skolý a uvedomí si svou spoluzodpovednost za jeho stav.
Učitelé poznají nove aktivitý a metodý badatelský orientovaneho výucovaní. Získají výukove
pomucký, ktere budou moct dale výuzít. Pri prítomnosti asistenta ve výuce budou moct lepe
pozorovat zaký pri praci, prípadne venovat individualní peci zakum.
Škola posílí svuj komunitní rozmer prostrednictvím spoluprace s obcaný, radnicí, ziskovými i
neziskovými organizacemi. Touto spoluprací a predevsím prezentací projektu v mediích a
na akcích pro verejnost se skola zviditelní i mimo domovskou mestskou cast.
Občané budou informovani o stavu zivotního prostredí v mestske casti, predevsím
prostrednictvím medií a akcí pro verejnost.
Zastupitelé městské části budou moct informace výuzít jako podklad pro dalsí rozvoj obce.

Projekt zasahuje svou náplní do vzdělávacích oblastí: Clovek a príroda, Informacní a
komunikacní technologie, Matematika a její aplikace a dale do prurezových temat
Ěnvironmentalní výchova (tematicke okruhý Lidske aktivitý a problemý zivotního prostredí,
Vztah cloveka k prostredí), Medialní výchova (tematicke okruhý Tvorba medialního sdelení,
Prace v realizacním týmu) a Výchova demokratickeho obcana (tematický okruh Obcanska
spolecnost a skola).
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2.2.

Podpora zapojeným školám

Podpora ze strany 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s. zahrnuje:


uvodní setkaní se zastupcem skolý (koordinatorem ĚVVO, vedoucím predmetove
komise, rocníkovým ucitelem apod.)



podrobne seznamení zapojených ucitelu se vsemi fazemi projektu



tuto metodickou prírucku v tistene i elektronicke podobe



informacní listý, pracovní listý a dalsí materialý v elektronicke i tistene podobe



sadu pomucek pro praci v terenu (po skoncení projektu zustanou majetkem skolý)



dve az tri osobní asistence výskolených lektoru (dle rozhodnutí ucitele, ve ktere fazi a
aktivite projektu výuzije pomoci lektora)



e-mailovou a telefonickou podporu



zajistení prezentace projektu a zakovských výstupu na strankach projektu „Mesto
do kapsý“, na webových strankach mestske casti, v mediích a na akcích pro verejnost.
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2.3.

Fotodokumentace a nahrávání výstupů

Velice dulezitou soucastí projektu je fotodokumentace, neboť je dukazem o uskutecnení aktivit,
slouzí pro prezentaci a medializaci projektu a take muze být navodem pro tý, kdo bý chteli
v budoucnu projekt ci nektere jeho casti realizovat. Fotodokumentaci zkoumaných míst a zaku
pri praci bý mel provadet predevsím ucitel.
Jednotlive zakovske výstupý, fotografie zaku pri praci a text o prubehu aktivit ucitel nahrava
na webove stranký projektu www.mestodokapsý.cz, kde ma kazda skola zalozený svuj
uzivatelský ucet a sve ctýri virtualní kapsý. Kazda kapsa obsahuje príspevký skolý
z jednotlivých aktivit. Úcitele vstupují do svých webových kapes prostrednictvím ikoný
„Prihlasit“ umístene v pravem horním rohu kterekoliv webove stranký projektu. Kazde skole
jsou výgenerovaný specificke prístupove udaje.

10

11

2.4.

Důležité kontakty

Koordinátor a lektor projektu:
Ing. Dalia Peterova
dalia.peterova@ekocentrumkoniklec.cz
tel. +420 723 245 157

Lektoři projektu:
Mgr. Lenka Winterova
lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cz
tel. +420 737 650 778

Mgr. Ivan Cuker
icuker@seznam.cz
tel: +420 606 576 628

Webové stránky projektu:
www.mestodokapsý.cz/mikroklima-okoli-skolý
(přihlášení vpravo nahoře v liště)

Projekt pripravila 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s., Vlkova 2725/34 , Praha 3, 130 00.
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3. Projektem krok za krokem
Ke každé aktivitě uvádíme:
anotaci, tj. strucný obsah aktivitý,
cíle, formulovane jako ocekavane výstupý, kterých mají být zaci schopni na konci aktivitý,
místo, kde ma aktivita probíhat,
čas potrebný pro realizaci (neobsahuje vsak cas pro presun ze skolý na lokalitu),
pomůcky potrebne pro realizaci (tučně jsou význacený tý pomucký, ktere jsou soucastí dodane
sadý),
přípravu učitele, tj. co musí ucitel pred hodinou zjistit a pripravit krome predepsaných
pomucek,
teoretický základ, který ma uciteli poskýtnout vhled do problematiký (zpravidla obsahuje take
zdroje, z nichz autori cerpali, a ktere muze ucitel pouzít pro dalsí studium),
pracovní postup po krocích (výmezuje napln cinnosti zaku a ucitele),
možná úskalí, s nimiz se muze ucitel ci zaci pri príprave a realizaci setkat,
povinné výstupy, ktere bý mel výtvorit kazdý zak, tým ci trída jako celek, a ktere je vhodne
archivovat.
Zdarný prubeh terenních aktivit je zavislý na pocasí. Proto doporucujeme pri planovaní terenní
výuký vzdý sledovat vývoj pocasí a pripravit do zalohý nekterou z trídních aktivit.
Aktivitý v uvedenem poradí na sebe navazují, jejich poradí muze ucitel menit podle sebe, jak se
mu hodí do výuký. Pokud projekt začínáte v září, je dobre na podzim zaradit okruh Zelen, na
zimu a brzke jaro nechat Ovzdusí a na jaro Vodu. V tomto prípade ale doporucujeme okruh Zelen
zacít aktivitou „Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin“, ktera
dava podobne výsledký jako aktivita z okruhu ovzdusí „Měření prašnosti ovzduší pomocí krému“.
Aktivitu „Měření teploty a vlhkosti vzduchu“ doporucujeme zrealizovat co nejdríve v zarí, idealne
za tepleho pocasí babího leta s teplotami minimalne nad 20oC, idealne nad 25oC.
V prípade, ze budete chtít realizovat aktivitu „Zkoumání teplotních poměrů lokality“
doporucujeme jí spojit s aktivitou „Měření teploty a vlhkosti vzduchu“.
Pro vetsinu aktivit ma kazdý tým k dispozici pracovní list. Jsou zpracovaný take pracovní listý
pro ucitele, ktere obsahují spravne ci mozne odpovedi. Ke kazdemu ze trí tematických okruhu
existuje v elektronicke podobe shrnující pracovní list.
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3.1.

Zahájení projektu – výběr lokalit

3.1.1.Úvodní hodina
Anotace
Zaci se seznamí s naplní projektu. Prostrednictvím brainstormingu výjadrí sve nazorý ohledne
zivotního prostredí. Výplní uvodní dotazník se znalostním testem. Dozvedí se, co je mikroklima,
co jej ovlivnuje a proc je pro zivot cloveka dulezite. Rozdelí se do ctýr az sesticlenných týmu,
v nichz budou pracovat po celou dobu projektu.
Cíle
Zak výsvetlí, v cem projekt MIKROKLIMA OKOLI SKOLY spocíva.
Zak výsvetlí vlastními slový pojmý „klima“ a „mikroklima“.
Zak výsvetlí, proc je mikroklima pro cloveka dulezite.
Místo
Trída s dataprojektorem.
Potřebný čas
45 minut
Pomůcky
Dva listý papíru A2 (napr. flipchartove papírý)
Příprava
2 listý papíru A2 (napr. flipchartove papírý).
Teoretický základ
Klima neboli podnebí je dlouhodobý stav pocasí, podmínený cirkulací atmosferý, energetickou
bilancí, charakterem zemskeho povrchu a v poslední dobe take cinností cloveka. Zmený klimatu
probíhají v dlouhodobých casových usecích.
Mikroklima je klima urciteho uzemí omezene rozlohý v radu nekolika metru az stovek metru.
Mikroklima se muze lisit od prumerneho klimatu dane zemepisne oblasti a muze se menit
rýchleji nez klima. Je totiz zavisle na podmínkach panujících v dane oblasti a jejím okolí. Nejvetsí
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vliv ma nadmorska výska, tvar a týp povrchu, hýdrologicke pomerý (napr. výskýt vodních
ploch), stav vegetace a take lidska cinnost.
Pro ucelý projektu pouzívame tuto definici: Mikroklima je soubor chemicko-fyzikálních
charakteristik ovzduší v území malé rozlohy. Nejdůležitější charakteristiky jsou teplota
vzduchu, vlhkost vzduchu, rychlost a směr proudění vzduchu, složení vzduchu, srážky,
sluneční svit. Kromě těchto přirozených charakteristik sem patří i faktory vyplývající
z činnosti člověka - např. hluk, umělé osvětlení.
Zdroje:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Klima
http://www.wikiskripta.eu/index.php?title=Tepeln%C4%9B-vlhkostn%C3%AD_mikroklima&oldid=227484

Pracovní postup
Lektor rekne zakum, ze v nasledujících mesících se budou spolecne venovat projektu
zamerenemu na zkoumaní zivotního prostredí v okolí skolý. Polozí zakum postupne týto otazký:
„Co je to životní prostředí? Co ho ovlivňuje? Jaké jsou důsledky nezdravého životního prostředí?
Kdo z vás si myslí, že prostředí, ve kterém žijete, je zdravé? Pokud není, tak co jej činí nezdravým?
Jak vypadá zdravé/nezdravé životní prostředí?“ Lektor da prostor vsem zakum, kterí se chtejí
výjadrit. Odpovedi na poslední dve otazký mohou zaci ci lektor zapisovat na dva velke papírý ci
interaktivní tabuli (doporucujeme ulozit pro pozdejsí výuzití).
Dale lektor predstaví projekt MIKROKLIMA OKOLI SKOLY:


naplní projektu jsou aktivitý ve skole i v terenu, tematický rozdelene do okruhu Ovzdusí,
Zelen, Voda,



zaci pri praci v projektu zjistí, co zivotní prostredí v okolí skolý ovlivnuje,



zaci se budou prací na projektu podílet na zlepsení zivotního prostredí v okolí skolý,



krome informací o danem míste zaci získají take obecne znalosti a dovednosti, ktere pro
ne budou uzitecne v dalsím zivote.

Lektor rovnez seznamí zaký s organizacní formou projektu (jak dlouho bude projekt probíhat
a ve kterých predmetech) a jak bude jejich prace v projektu hodnocena.
Pote da lektor zakum výplnit uvodní dotazník se znalostním testem, pro který stanoví casový
limit 10 minut. Zdurazní zakum, ze cílem dotazníku je jen zjistit jejich znalosti, dovednosti a
postoje pred zahajením projektu. Po skoncení projektu výplní vsichni zaci dotazník znova, abý
mohli posoudit, co noveho se naucili.
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Po výplnení dotazníku lektor rekne zakum, ze pojem „mikroklima“ je odvozený od slova „klima“.
Zepta se zaku, jak bý pojem „klima“ výsvetlili. Pokud se zakum nedarí formulovat spravnou
odpoveď, lektor pomaha otazkami „V jakém žijeme klimatu? Co toto klima charakterizuje? Jaký
je vztah pojmů klima a podnebí? V čem se liší klima v České republice a např. v Egyptě nebo na
Aljašce? Čím vším je klima ovlivněno? Mění se klima rychle?“ Zaci odpovídají.
Lektor zopakuje spravne odpovedi zaku a dale podrobne výsvetlí, co je „mikroklima“.
Pro kontrolu výzve zaký, abý jmenovali faktorý, ktere ovlivnují mikroklima ve tríde (napr.
mnozství oken, cinnost topení, vetraní okný a dvermi, klimatizace, orientace vuci svetove strane,
mnozství lidí, mnozství rostlin atd.).
Dale se lektor zepta, proc je stav mikroklimatu pro nas dulezitý. Zaci ríkají sve napadý. Lektor
shrne, ze mikroklima ovlivnuje nasi pohodu a fýzicke i psýchicke zdraví. Je dulezite vedet,
v jakem prostredí zijeme a jak sami muzeme jeho stav zlepsit.
Pote probehne rozdelení zaku do týmu tak, abý kazdý tým mel pokud mozno ctýri az pet clenu.
Je na volbe ucitele, zda rozdelí zaký sam. Melý bý vzniknout týmý, v nichz bude príjemna
pracovní atmosfera, clenove se budou navzajem motivovat, podporovat a pomahat si a budou
schopni prevzít zodpovednost za svuj ukol a za celkový výsledek týmove prace. Osvedcilo se,
kdýz ucitel výbral pouze vedoucí týmu a ti si do prístí hodiný mezi sebou rozdelili ostatní
spoluzaký.
Lektor kazdemu týmu rozda mapu mestske casti. Výsvetlí, ze podstatou projektu MIKROKLIMA
OKOLI SKOLY je zkoumaní výbrane blízke lokalitý, ktera je problematicka z hlediska ovzdusí,
zelene ci vodý. Zaci dostanou 5 minut na to, abý si promýsleli, ktera místa v okolí skolý vidí jako
problematicka. Pote týmý ríkají sve navrhý nahlas. Obýcejnou tuzkou význací lokalitý take
v mape.
Lektor výsvetlí, ze je dulezite zjistit take nazor dalsích lidí, kterí v okolí býdlí nebo pracují. Pta
se zaku, jak to lze uskutecnit. Zaci navrhují ruzne zpusobý.
Lektor navaze na odpovedi zaku. Rekne, ze jeden z mozných zpusobu je dotazníkový pruzkum,
kdý se v terenu, na ulici ptají spoluobcanu na místa problematicka z hlediska zivotního
prostredí v okolí. A prave takový pruzkum uskutecní dalsí hodinu. Zaroven ucitel výzve týmý,
abý do prístí hodiný výmýsleli oficialní nazvý týmu, pod nimiz budou po celou dobu projektu
výstupovat. Býlo bý vhodne, abý nazvý souviselý s tematem projektu.
Možná úskalí
Neshodý pri rozdelovaní zaku do týmu.
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Výstupy
Výplnene dotazníký od vsech zaku.
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3.1.2.Vytipování problematické lokality
Anotace
S pomocí mapý mestske casti se zaci zamýslí nad tím, ktere lokalitý v okolí skolý vnímají jako
problematicke z hlediska zivotního prostredí. Abý zjistili take nazor svých spoluzaku a
spoluobcanu, provedou jednoduchý dotazníkový pruzkum.
Cíle
Zak provede a výhodnotí jednoduchý dotazníkový pruzkum.
Zak se orientuje v mape mestske casti.
Místo
Bezna trída.
Potřebný čas
Dotazníkový pruzkum: 30 minut v terenu (mozno ve volnem case zaku), 20 minut ve tríde.
Pomůcky
Pro kazdý tým: pracovní list č. 1, mapa městské části nebo mapa okolí školy, tvrdá
podložka na psaní
pro trídu: pracovní list č. 2.
Příprava učitele
Není nutna.
Teoretický základ
Není potreba.
Pracovní postup
Prace v terenu (min. 20 minut)
Úcitel s zaký se presune ven do okolí skolý. Zaci oslovují obcaný a do pracovního listu c. 1
zapisují jejich odpovedi (pouze tý, ktere se týkají zivotního prostredí). Pruzkum bý mel trvat
minimalne 20 minut. Zaci se mohou v ramci týmu rozdelit na dvojice a oslovit tak více obcanu
(potreba rozmnozit pracovní listý). Kazdý tým bý mel oslovit minimalne 8 lidí. Je dobre vzít
do terenu take mapu mestske casti, abý obcane mohli problematicka místa presne ukazat.
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Provedení dotazníkoveho pruzkumu muzeme zadat týmum jako domací ukol. Zaci mohou
polozit otazký svým rodicum, lektorum krouzku atd.
Prace ve tríde (20 minut)
Vsichni zaci spolecne výplní jeden pracovní list c. 2. Nejcasteji zminovane lokalitý výhledají
na mape a spolecne s ucitelem výberou jednu, kterou budou v nasledujících týdnech zkoumat.
Lokalita bý mela mít velikost maximalne 500 x 500 m, mela bý být dobre casove dostupna a take
prehledna, abý umoznovala praci zakovských týmu na ruzných stanovistích.
Úcitel sdelí zakum, ze na zvolene lokalite budou provadet radu pokusu a pozorovaní. Abý vsak
mohli stav lokalitý zhodnotit, je treba prozkoumat jeste jednu lokalitu, ktera je z jejich pohledu
bez problemu (kontrolní), a výsledký porovnat. Spolecne s zaký zvolí kontrolní lokalitu
v blízkosti skolý (park, skolní zahrada).
Fakultativní část: Je vhodne, abý zaci oslovili rovnez urad mestske casti, firmý a neziskove
organizace pusobící v dane mestske casti, jejichz cinnost se dotýka zivotního prostredí. Ale
vzhledem ke zkusenostem z predchozích let tuto aktivitu doporucujeme pouze v prípade, kdý
ma ucitel jistotu, ze deti dostanou relevantní odpoveď (napr. velmi dobre vztahý uradu a skolý,
osobní vztahý, rodice ci znamí na urade ci v oslovených firmach). Pokud zaci odpoveď
nedostanou, je to pro ne velmi demotivující.
Úcitel rekne zakum, ze je prínosne zeptat se pracovníku uradu mestske casti, neboť hledaní a
resení takových problemu je soucastí jejich prace. Take je dobre zeptat se firem a organizací,
ktere v okolí skolý sídlí. Úkaze cele tríde seznam kontaktu na subjektý pusobící v mestske casti.
Kazdý tým si výbere jeden az dva subjektý, ktere osloví dopisem, e-mailem nebo telefonický, tak
abý kazdý subjekt býl osloven maximalne jedenkrat.
V prípade, ze se zaci rozhodnou pro písemnou komunikaci, ucitel s zaký kratce probere, ktere
nalezitosti ma dopis nebo e-mail mít. Pote se kazdý tým rozdelí na dve skupiný. Kazda skupina
napíse dopis, e-mail ci zatelefonuje jednomu subjektu. Úcitel zkontroluje vsechný dopisý
pred jejich odeslaním. Dopis bý mel obsahovat datum, adresu osloveneho subjektu, adresu
skolý, vhodnou hlavicku (predmet), oslovení, predstavení zaku, informaci o projektu
MIKROKLIMA OKOLI SKOLY, dotaz na problematickou lokalitu a podekovaní.
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Napríklad:
Žádost o informace k životnímu prostředí
Vážená paní, vážený pane,
jsme žáci třídy 7. B ze základní školy Angel v Praze 12 - Modřanech. V rámci projektu MIKROKLIMA
OKOLÍ ŠKOLY vyhledáváme v naší městské části lokality, které jsou problematické z hlediska
ovzduší, zeleně či vody. Pokud o takových lokalitách víte, sdělte nám prosím adresu místa a v čem
problém spočívá. V následujících týdnech lokalitu navštívíme, pokusíme se problém prozkoumat a
popsat, a navrhneme jeho řešení.
Předem Vám děkujeme za odpověď.
S pozdravem

(jména konkrétních žáků, jméno školy)

Pokud je to z casoveho a organizacního hlediska mozne, zaci mohou výhledat kontaktý na urad
mestske casti samostatne. Psaní dopisu lze venovat delsí cas, napríklad v hodinach ceskeho
jazýka. Úcitel s zaký muze po predchozí domluve navstívit urad, firmu nebo neziskovou
organizaci osobne.
Organizacím osloveným dopisem ci mailem je treba nechat dobu minimalne dva týdný
na odpoveď a pote prípadne odpoveď urgovat. Aktivita pokracuje zhruba po 4 týdnech
v pocítacove ucebne. Zaci prectou odpovedi od oslovených subjektu.
Možná úskalí
Ztrata pracovních listu v prubehu domací prace zaku; zaci neobdrzí od oslovených subjektu
zadne relevantní odpovedi.
Výstupy
Za kazdý tým pracovní list c. 1, mapa okolí skolý s význacenými problematickými lokalitami,
prípadne i pracovní list c. 2, fotografie zaku pri praci.
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3.2.

Zkoumání lokalit – Ovzduší

Hlavní myšlenka projektové části Ovzduší: Znečištění ovzduší v Praze je způsobeno převážně
dopravou a množství prachu v ovzduší v okolí silnic je snižováno zelení.
Hlavní cíl: Zak dokaze navrhnout a výsvetlit konkretní opatrení pro snízení prasnosti a dalsích
skodlivin v ovzdusí pro lokalitu sve skolý.

3.2.1.Měření prašnosti ovzduší pomocí krému
Anotace
Zaci provedou jednoduchý vícedenní experiment a porovnají mnozství prachu ve vzduchu
v problematicke a kontrolní lokalite. Dozvedí se, co je prach, jak vznika a jaký vliv ma na lidske
zdraví.
Cíle
Zak ovlada metodu merení prasnosti ovzdusí pomocí kremu.
Zak porovna prasnost ovzdusí ve výbraných lokalitach.
Zak objasní, co je prach, jak vznika a proc je pro cloveka nebezpecný.
Místo
Problematicka i kontrolní lokalita, nasledne bezna trída.
Potřebný čas
15 minut v kazde lokalite – príprava a instalace Petriho misek, (po 4 - 7 dnech 10 minut v kazde
lokalite - sber misek) a 20 minut rozbor kremu + cas na presuný na lokalitý.
Pomůcky
Tuba hustého bílého krému, izolepa, nuzký,
pro kazdý tým: Petriho miska s víčkem, lupa, pracovní list č. 3, drívko (prípadne sirka,
spejle), tvrdá podložka na psaní, bílý papír A4.
Příprava učitele
Pripravit izolepu, nuzký, pro kazdý tým bílý papír A4, tvrdou podlozku na psaní a drívko.
Sledovat predpoveď pocasí.
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Teoretický základ
Praha patrí z hlediska znecistení ovzdusí dlouhodobe mezi nejvíce zatízene oblasti v Ceske
republice. Za nejvýznamnejsí znecisťující latký (polutantý) je obecne povazovan oxid uhlicitý,
oxid uhelnatý ci jine skodlive plýný. V posledních letech se díký narízení Ěvropske unie a jiných
organizací podarilo snízit alespon mnozství plýnu vznikajících z prumýslove cinnosti a výrobý,
a to predevsím tlakem na tovarný, ktere odsirují i jinak cistí vzduch výpoustený do atmosferý.
Koncentrace jiných latek vsak zustava výsoka.
Novým ustredním problemem se stava prach. Je slozitou smesí mnoha latek, hlavne síranu,
dusicnanu, amonných solí, uhlíku (sazí), nekterých kovu (olova, kadmia, chromu, niklu,
manganu), prípadne i tekavých organických latek a polýaromatických uhlovodíku (benzopýren
aj.). Týto drobne castecký pevneho skupenství jsou velmi lehke, a proto letají vzduchem. Kvuli
teto vlastnosti se vzil pojem „polétavý prach“. Oznacuje se jako PM, pricemz rozlisujeme
kategorie PM10, PM2,5 a PM1,0, podle velikosti castic. Napr. PM10 jsou castice do 10 mikrometru
(tj. tisícin milimetru). Cím mensí prumer castice ma, tím dele zustava v ovzdusí. Castice PM 10
„poletují“ ve vzduchu nekolik hodin, PM1,0 i nekolik týdnu, dokud nejsou splachnutý destem.
Prach velmi snadno vdechneme. Cím jsou castice mensí, tím hloubeji se do dýchacích cest
dostanou. V pruduskach a plicích skodí jednak samotným mechanickým zaprasením a jednak
obsahem jedovatých a rakovinotvorných latek. Dusledkem jsou onemocnení dýchacích cest a
plic, srdce a cev, alergie ci poskození jeste nenarozených detí.
Prach je produkovan zejmena ruznými spalovacími procesý – automobilovou dopravou
(predevsím dieselovými motorý), tepelnými elektrarnami, domacím výtapení m nekvalitními
palivý, spalovaním odpadku, a dale pri tezbe nerostných surovin ci vetrným odnosem drobných
castecek pudý z ploch s malým vegetacním krýtem.
Na jednom míste muze za rok spadnout az 20 kg prachu na jeden metr ctverecní. Ceska
republika rocne výpoustí do ovzdusí 1,5 milionu tun prachu! Ke snízení prasnosti ve meste
pomahají napríklad rostliný (predevsím dreviný), ktere zachýcují prach na svých listech. Z nich
se cast prachu splaví destem na zem. Pomaha take zvlhcovaní vzduchu (napr. domací
zvlhcovace, kropení silnic, prítomnost vodních ploch).
Zdroj:
http://hluk.eps.cz/hluk/emise/poletavý-prach-%Ě2%80%93-neviditelna-hrozba/

Pracovní postup
Úcitel se premístí s zaký do terenu. Nesdeluje zakum, ze cílem aktivitý je zjistení prasnosti
ovzdusí! Rozda kazdemu týmu Petriho misku a necha kolovat tubu s kremem. Instruuje zaký,
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abý do obou misek (dna i vícka) nanesli 1 cm výsokou vrstvu kremu (neroztírat po celem dnu
miský, spíse výtvorit jakousi kupu). Kazdý tým umístí jednu misku do problematicke lokalitý a
jednu do kontrolní lokalitý.
Miský se instalují do vodorovne polohý. Lze je zafixovat pomocí prouzku izolepý. Dana místa
musí být dostatecne exponovana prachovým casticím a pokud mozno take ukrýta pred zraký
kolemjdoucích, tedý alespon 1,5 metru nad zemí. Idealními místý jsou zídký, stríský, strechý
zastavek MHD, poutace benzínových pump, okenní parapetý, tabule na kulech, rozeklane
stromý. Pokud je to mozne, miský jednotlivých týmu bý melý být na ruzných stanovistích. Úcitel
výfotografuje stanoviste a take zaký pri praci.
Úcitel zakum rekne, ze miský s kremem budou v terenu umístený nekolik dní a ze tento pokus
odhalí, jak je ovzdusí v techto lokalitach znecisteno. Výzve zaký, abý výslovili sve hýpotezý, co
se s kremem (miskami) stane. Zaci tipují.
Miský je potreba nechat na stanovistích minimalne 4 dný. Na hustem mastnem kremu se snadno
usadí prachove castice. Pokud v teto dobe prijde silný ci trvalý desť, pokus je treba opakovat
(výlít vodu z misek, doplnit krem a znovu pocítat 4 dný). Naopak je-li predpoveď pocasí na
nadchazející dný prízniva, muzeme miský nechat na stanovisti dele.
Po uplýnutí zmínene dobý ucitel s zaký výzvedne miský, nebo zaukoluje zaký, abý je výzvedli
sami cestou do skolý. Úcitel da kazdemu týmu lupu, drívko a pracovní list c. 3. Zaci mají za ukol
behem 10 minut provest rozbor kremu a zodpovedet otazký 1 az 5 v pracovním listu. Pro lepsí
srovnaní je vhodne polozit obe miský na bílý papír (dopsat nazvý lokalit) a take udelat v kremu
drívkem rýhu, abý býl dobre patrný rozdíl mezi puvodním a novým zbarvením kremu. Úcitel
výfotografuje miský alespon jednoho týmu. Pri dostatku casu lze krem v miskach pozorovat pod
binokularní lupou. Miský s kremem není nutne likvidovat, mohou poslouzit pro pozdejsí
prezentaci ve skole.
Po deseti minutach týmý sdelí ostatním sve zaverý, ucitel prozatím jejich nazorý nehodnotí. Pote
zaci dostanou dalsích deset minut na výpracovaní posledního ukolu c. 6 v pracovním listu. Ten
jim poskýtne teoreticke informace o prachu. Zaci prectou doplnený text nahlas, ucitel navaze
kontrolními otazkami: „Co je prach? Co znamená zkratka PM10? Co je zdrojem prachu? Který
z uvedených zdrojů prachu působí na zkoumaných lokalitách nejvíce? Jak nám prach škodí?“ apod.
Úcitel take výzve zaký, abý navrhli opatrení, ktera bý prasnost ve zkoumaných lokalitach
omezila.
Možná úskalí
Dlouhodobe destive pocasí, ztrata nebo znicení misek.
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Výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 3; fotografie obou stanovisť, kam býlý miský umístený;
fotografie Petriho misek s kremem po sebraní z terenu; fotografie zaku pri praci.
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3.2.2.Měření dopravního zatížení místa
Anotace
Zaci provadejí kratký pruzkum hustotý dopravního provozu na výbrane komunikaci v ruzných
denních dobach. Vsímají si zastoupení ruzných týpu dopravních prostredku a jejich obsazenosti.
Získane informace zanesou do sloupcových grafu. Srovnají spotrebu paliva ruzných dopravních
prostredku a zjistí, ktere z nich jsou setrne k zivotnímu prostredí.
Tato aktivita je vhodna zejmena v prípade, ze se ve výbrane problematicke lokalite nachazí
rusna komunikace. Jedním z cílu aktivitý je srovnaní hustotý dopravního provozu v ruzných
denních dobach, a to nejlepe rano, v poledne a v podvecer behem jedineho dne.
Cíle
Zak zjistí cetnost vozidel v dopravním provozu a jejich obsazenost.
Zak zaradí dopravní prostredký do skupin (osobní automobil, nakladní auto, autobus, tramvaj)
a posoudí jejich setrnost vuci zivotnímu prostredí.
Zak prevede prirozena císla na procenta, výsledký zpracuje do sloupcoveho grafu.
Zak interpretuje informace uvedene v grafech, formuluje hlavní zjistení.
Místo
Jedna ci více výbraných komunikací (v problematicke lokalite); nasledne bezna trída nebo
pocítacova ucebna.
Potřebný čas
Dvakrat ci trikrat 10 minut (+ cas na presun na lokalitu) v terenu v ruzných casech, nasledne 30
minut ve tríde
Pomůcky
Do terenu:
pro kazdý tým: hodinký, propiska, tvrdá podložka na psaní, 1 nebo 3 pracovní listy č. 4
(záznamové archy pro sčítání vozidel)
Do trídý:
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pro kazdý tým: informační list o vlivu dopravních prostředků na životní prostředí,
pracovní list č. 5, pro tvorbu grafu v papírove podobe pracovní list č. 6, kalkulacka, pravítko,
pastelký nebo fixý trí ruzných barev.
Příprava učitele
Zajistit, abý mel kazdý tým do terenu hodinký, propisku a tvrdou podlozku na psaní, a do trídý
kalkulacku, pravítko a pastelký.
Teoretický základ
Ve mestech je vzduch znecisťovan více nez v jiných ekosýstemech, a to predevsím kvuli doprave,
ktera je zde koncentrovana. Mnozství dopravních prostredku se stale zvýsuje, existuje napr.
mnoho rodin, ktere mají více nez jeden osobní automobil. Cinností spalovacích motoru se do
ovzdusí dostava velke mnozství emisí, ktere jsou pro nase telo nebezpecne. Doprava je rovnez
zdrojem hluku, zapachu a svetelneho znecistení a zabíra plochu.
Proto je nezbýtne prijmout opatrení, ktera nam pomohou zlepsit kvalitu ovzdusí ve mestech
(napr. omezení vjezdu vozidel do centra, podpora MHD, obchvatý mest pro nakladní dopravu,
rozsírení pesích zon, podpora cýklistu a pesích, zvetsení ploch zelene).
Cím více paliva dopravní prostredek spotrebuje, tím více skodlivin výprodukuje. Prumerný
osobní automobil spotrebuje 8 litru benzínu na ujetí 100 km pri jízde po meste. Jelikoz
hmotnost pasazeru je vzhledem k hmotnosti vozu zanedbatelna, spotřeba paliva zustava pri
ruzne obsazenosti vozidla priblizne stejna. Z toho plýne, ze osoba jedoucí sama v osobním aute
znecisťuje prostredí mnohem více, nez kdýz se prepravuje spolecne s více pasazerý. Je tedý
výhodne jezdit s více lidmi (napr. domluvit se s kamaradý na cestu do skolý) ci výuzít
prostredký hromadne dopravý.
Výfukové plyny obsahují 71 % dusíku (N2, pochazí z nasateho vzduchu a není skodlivý), dale
18,1 % oxidu uhliciteho (CO2), 9,2 % vodní parý (H2O) a 1 % sazí. Zbýle 1 % tvorí ostatní
skodliviný. Katalýzator dokaze zachýtit predevsím benzopýren a jine uhlovodíký, oxid uhelnatý
a oxidý dusíku, ne vsak uplne.
Zdroje:
http://www1.cenia.cz/www/sites/default/files/rocenka/Statisticka_Rocenka_ZP_CR%202015.pdf
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Pracovní postup
Prace v terenu
Úcitel se s zaký výpraví k predem výtipovane komunikaci, rozda kazdemu týmu pracovní list c.
5 a sdelí zakum, ze budou na míste 10 minut a jejich ukolem je pocítat vsechný dopravní
prostredký, ktere po komunikaci projedou. Pritom musí rozlisovat týto kategorie: osobní auto
s jedinou osobou, osobní auto s dvema osobami, osobní auto s tremi a více osobami, autobus
spíse prazdný (mene nez 30 osob, odhadem), autobus spíse plný (více nez 30 osob, odhadem),
tramvaj spíse prazdna (mene nez 30 osob, odhadem), tramvaj spíse plna (více nez 30 osob,
odhadem), nakladní automobil. Je vhodne pocítat take jízdní kola a motocýklý.
Poctý vozidel jednotlivých kategorií budou zaci prubezne zapisovat (carkovat) do pracovního
listu c. 5. Je prakticke, pokud více zaku diktuje a jeden zak zapisuje. Je zbýtecne, abý vsechný
týmý sledovalý tutez silnici. Naopak je zadoucí sledovat ruzne komunikace na temze míste
(velka dopravní tepna, mensí silnice, ulice v zastavbe, ruzne smerý krizovatký). Je-li
komunikace prílis velka, týmý si mohou rozdelit sledovaní jednotlivých jízdních smeru ci
dokonce jízdních pruhu. Úcitel porídí fotografie sledovaných komunikací a take zaku pri praci.
Idealní je, abý merení probehlo víckrat v ruznou denní dobu, nejlepe rano, v poledne a navecer.
Starsí zaci mohou provadet pruzkum samostatne, rano pred zacatkem výucovaní, v polední
prestavce a nasledne odpoledne ci vecer po skoncení výuký. Prubezným výstupem budou tedý
dva nebo tri pracovní listý c. 5 (zalezí na poctu zvolených denních dob).
Prace ve tríde
Pokracuje prace v týmech. Zaci nejprve sectou carký v jednotlivých radcích ve vsech pracovních
listech c. 5 (tuto cast prace muze ucitel zadat jako domací ukol). Dale tato císla prevedou na
procenta a obojí zapísou do tabulký v pracovním listu c. 6. Výplní ukolý c. 1 a 2 v pracovním listu
c. 6.
Graf lze výtvorit dvema zpusobý:
1) Na pocítaci v programu Ěxcel. Do radku nadepíseme dobý merení, do sloupcu nadepíseme
sledovane kategorie dopravních prostredku. Vepíseme zjistene poctý vozidel. Nasledne
klikneme na horní liste na zalozku „Vložení“, výbereme ikonku „Grafy“, zvolíme graf „Sloupcový“.
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2) Rucne v papírove podobe. Kazdý tým si vezme pracovní list c. 6, na nemz jsou predkreslený
dve osý, a pomocí pastelek ci fixu ruzných barev výtvorí barevne sloupce. Je take potreba upravit
hlavicku (legendu) grafu.
Takto výtvorený graf bude výpadat stejne jako graf v elektronicke podobe, tzn. pro kazdou
sledovanou kategorii dopravního prostredku zobrazí dva nebo tri ruzne barevne sloupce (podle
poctu sledovaných denních dob).
Alternativa: Mladsí zaci mohou výtvorit graf bez prevodu realneho poctu dopravních
prostredku na procenta, do grafu zanesou realna císla.
Nasledne týmý pracují s informacním listem o vlivu dopravních prostredku na zivotní prostredí
a samostatne výplní zbýtek pracovního listu c. 6.
Pote probehne spolecna kontrola pracovního listu a výmena zjistených informací mezi týmý.
Úcitel se pta: „Jak se vám na rušné silnici pracovalo? Co bylo nepříjemné? Který dopravní
prostředek byl nejčastější? Jaká byla jeho obsazenost? Který dopravní prostředek je nejšetrnější?
Jaký vliv na životní prostředí má tramvaj?“ apod.
Úcitel zdurazní, ze nezalezí pouze na poctu vozidel, ktera po ulici projela, ale take na tom, jak
dlouho se v míste zdrzela. Kdýz se tvorí koloný, auta jedou pomalu a zanechají v míste více
skodlivin. Takze i v male ulici (napr. príjezdova cesta ke skole) se muze v urcite denní dobe
nahromadit velke mnozství skodlivin.

28

Možná úskalí
Casova narocnost: zpracovaní zaznamových archu a výtvorení grafu lze stihnout za uvedený cas
pouze v prípade, ze si zaci v týmu dobre rozdelí praci mezi sebou.
Výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 6, graf s legendou v papírove ci elektronicke podobe,
fotografie zkoumane ulice, fotografie zaku pri praci.
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3.2.3.Pátrání po stromových lišejnících
Anotace
Týmý prozkoumají dreviný ve výbrane lokalite. Zamerí se na hledaní citlivých lisejníku. Z poctu
lisejníku a jejich indikacní hodnotý vývodí zaverý o koncentraci SO2 ve vzduchu.
Aktivita je uskutecnitelna pouze v prípade, ze se ve zvolene lokalite nachazí alespon 20 sluncem
dobre osvetlených stromu ci keru.
Cíle
Zak výsvetlí pojem bioindikator a uvede príkladý.
Zak výhledava a urcuje stromove lisejníký, z nalezu vývodí zaverý o koncentraci SO2 v ovzdusí.
Místo
Problematicka, prípadne kontrolní lokalita.
Potřebný čas
20 – 40 minut (idealne 20 minut v kazde lokalite) + cas na presuný na lokalitý.
Pomůcky
pro kazdý tým: lupa, informační list Lišejníky – bioindikátory, pracovní list č. 7, tvrdá
podložka na psaní, informační list s mapou koncentrace SO2, propiska.
Pro trídu: 20 samolepicích štítků
Příprava učitele
Zajistit, abý zaci meli propisku a podlozku na psaní. Nadepsat samolepicí stítký císlý 1 az 20.
Doporucujeme, abý ucitel predem overil, zda se lisejníký v lokalite nachazejí. Predejde tak
zbýtecne výprave do terenu.
Teoretický základ
Mnohe druhý lisejníku jsou znamými bioindikátory čistoty ovzduší. Jsou velmi citlive na
obsah sírý ve vzduchu, a to jak v podobe oxidu siřičitého SO2, tak v podobe kýseliný sírove
(H2SO4), ktera je soucastí kyselých dešťů. Pouhe 1 % koncentrace SO2 vývolava u lisejníku
respiracní poruchý, rozpad chlorofýlu a zastavuje rust.
Prirozeným zdrojem SO2 na Zemi je sopecna cinnost a oxidace sulfanu (H2S), vznikajícího pri
mikrobialním rozkladu odumrele biomasý v pudach a sedimentech. Ve 20. století se hlavním
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zdrojem SO2 stalo spalovaní fosilních paliv, jejichz je síra prirozenou soucastí. Napríklad cerne
uhlí obsahuje v prumeru 1 % sírý, ropa 1 – 3 % a hnede uhlí dokonce 1 – 8 % sírý. Pri spalovaní
se znacna cast sírý oxiduje a ve forme SO2 unika do atmosferý. Oxid siricitý reaguje se srazkami.
Vznika kýselina sírova, ktera dopada na zemský povrch, nicí lesní porostý, okýseluje pudu i
vodu.
Jeste pred petadvaceti letý býl výskýt citlivých lisejníku v Praze, stejne jako v severovýchodních
Cechach, nemýslitelný. Na pocatku 90. letech 20. století se zacalý zprísnovat emisní limitý pro
tovarný a elektrarný, ktere ve svých provozech uhlí spalovalý. Od roku 1995 jiz koncentrace SO2
na uzemí Prahý dlouhodobe neprekracuje 20 μg/m3. Nejvetsími producentý oxidu siriciteho
jsou v soucasnosti domacnosti s vlastním výtapením.
Prítomnost indikacních druhu lisejníku lze pouzít jako pozitivní dukaz nízke koncentrace sírý
v ovzdusí. Ovsem nikoliv naopak – jejich absence neznamena, ze je ovzdusí silne znecistene.
Výskýt lisejníku je totiz zavislý take na podlozních horninach, pH pudý, pH kurý stromu, a
dalsích faktorech. Vetsina epifýtických lisejníku neroste uvnitr zapojeneho lesního porostu,
neboť výzadují dostatek svetla. Kolonizují zejmena soliterý, stromý v alejích nebo malých
skupinkach a rídkých porostech.
Zdroje:
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_HIO/kapitolý/Metodý/bioindikatorý.htm

Pracovní postup
Trída se presune do terenu na problematickou lokalitu. Úcitel zakum ukaze mapu s koncentrací
SO2 a zaci výhledají koncentraci pro jejich mestskou cast. Úcitel výsvetlí význam pojmu
„bioindikator“ a kratce výsvetlí, co se deje s oxidem siricitým ve vzduchu, popíse ucinek
kýseleho deste. Výsvetlí, ze vetsina lisejníku ma pouze latinske nazvý.
Úcitel výmezí 20 stromu a keru, ktere budou predmetem pozorovaní, a oznací je samolepicími
stítký s císlý. Týmý si je mezi sebou rozdelí tak, abý vsechný týmý zkoumalý zhruba stejne
mnozství drevin. Úkolem týmu je najít behem 10 minut na stromech co nejvíce lisejníku
z informacního listu a výplnit tabulku v pracovním listu c. 7. Druhý, ktere nejsou v informacním
listu, nevýkazují citlivost vuci síre, a proto je neevidujeme.
Pote vsechný týmý prezentují sva zjistení a prepísí je do spolecneho pracovního listu c. 7. Úcitel
výfotografuje nalezene lisejníký a take zaký pri praci.
Pokud zaci nenaleznou zadne lisejníký, ucitel výsvetlí, ze to není dukazem znecisteneho ovzdusí,
neboť lisejníký reagují na mnoho dalsích faktoru.
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Alternativa: Na podzim muzeme spojit tuto aktivitu s hledaním dalsího bioindikatoru - houbý
svrastelký javorove - ktera roste na listech javoru mlece a klenu.
Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Za celou trídu výplnený pracovní list c. 7, fotografie stromu s lisejníký a fotografie míst, kde
probíhal výzkum, fotografie zaku pri praci.
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3.2.4.Hlavní škodliviny v pražském ovzduší
Anotace
Pri praci s textem a lustení krízovký se zaci seznamí s dulezitými pojmý týkajícími se znecistení
ovzdusí. Dozvedí se, co jsou bioindikatorý a k cemu slouzí. Poznají nejcastejsí skodliviný, jejich
hlavní zdroje a vliv na lidský organismus. Porovnají koncentrace techto latek v domovske
mestske casti a v ostatních castech Prahý.
Cíle
Zak výjmenuje hlavní skodliviný v ovzdusí ve mestech, u výbraných popíse ucinký na lidske telo.
Zak výsvetlí rozdíl mezi imisemi a emisemi.
Zak výsvetlí pojem bioindikator a uvede príkladý.
Zak porovna znecistení ovzdusí v domovske mestske casti a v jiných castech Prahý.
Místo
Trída s interaktivní tabulí ci projektorem.
Potřebný čas
30 – 45 minut.
Pomůcky
Fotografie lišejníků, list javoru se svraštělkou javorovou
pro kazdý tým: obálka s rozstříhaným textem o škodlivinách, pracovní list č. 8, informační
listy s mapami různých škodlivin, lepidlo, prazdný papír A4.
Příprava učitele
Zajistit, abý mel kazdý tým lepidlo a prazdný papír A4.
Teoretický základ
Atmosfera je plýnný obal Zeme. Úmoznuje nam i jiným organismum zivot a chraní nas pred
skodlivými vlivý z vesmíru. Vzduch v nizsích vrstvach atmosferý se sklada priblizne ze 78 %
dusíku a 21 % kýslíku. Zbýle necele 1 % tvorí napríklad oxid uhlicitý, vodní para, argon, neon,
helium a dalsí latký, vcetne tech, ktere vznikají cinností cloveka.
Vsechný latký (ne vzdý skodlive), ktere výpoustí clovek do zivotního prostredí, se nazývají
emise. Mezi vzdusne emise patrí napr. vodní pára, oxid uhličitý (CO2), oxid uhelnatý (CO),
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oxid siřičitý (SO2), oxidy dusíku (NOx), prach, benzopyren a metan. Mnozství emisí se
udava v hmotnostních nebo objemových jednotkach výpoustene latký za urcitou dobu, vetsinou
za rok. Po výpustení ze zdroje emise zpravidla reagují s dalsími latkami v ovzdusí, a tak vznikají
nove slouceniný (casto mnohem skodlivejsí), ktere obecne nazývame imise. Mnozství imisí se
udava v koncentracních jednotkach, napr. v mikronech na kubický metr vzduchu. Ěmise se merí
prímo u zdroje znecistení (napr. ve výfuku, v komíne), kdezto imise v jeho okolí. Kazdou
skodlivou latku (ať uz se jedna o emisi nebo imisi), ktera vznikla cinností cloveka a znecisťuje
zivotní prostredí, oznacujeme obecne jako polutant.
Výse zmínene emise vznikají v prubehu spalovacího procesu v tovarnach, elektrarnach,
spalovnach odpadu, domacnostech a dopravních prostredcích. Spalovaní je chemicka reakce,
pri níz je spalovana nejaka latka (napr. uhlík z fosilních paliv) za prítomnosti kýslíku ze vzduchu.
Oxid uhličitý a oxid uhelnatý vznikají sloucením uhlíku z paliva a kýslíku ze vzduchu, a to
nejen ve výse zmínených zdrojích, ale treba take pri kourení tabakových výrobku. Oxid uhlicitý
vznika i pri prirozenem procesu dýchaní organismu. Clovek ovsem jeho mnozství v atmosfere
zvýsuje nad bezpecnou mez. Ve výsoke koncentraci CO2 zpusobuje bolesti hlavý, zavrate, unavu
az bezvedomí, pri koncentraci nad 10 % smrt. Oxid uhelnatý se dostava z plic do krve. Zde se
vaze na cervene krvinký, címz zabranuje prenosu kýslíku; mluvíme o vnitrním dusení, ktere se
projevuje bolestmi hlavý, unavou, zavratí a muze vest az ke smrti.
Oxidy dusíku vzniknou sloucením dusíku ze vzduchu a kýslíku ze vzduchu. Dusík se
v atmosfere výskýtuje prirozene s trojnou vazbou (N3), ktera je pri spalovacím procesu zrusena
a volný dusík se muze spojit s kýslíkem, címz vznikají skodlive slouceniný: NO, NO2 atd. Oxidý
dusíku vznikají i pri kourení tabaku a pri provozu plýnových spotrebicu ci naftových kamen.
Jejich hlavním ucinkem je drazdení sliznic. Nebezpecne pro lidske zdraví jsou uz velmi male
koncentrace, jestlize pusobí po dobu delsí nez 30 minut. První naznaký otravý se projevují
palením ocí, poklesem krevního tlaku, bolestmi hlavý a dýchacími potízemi po nekolika
hodinach. Chronicke otravý mohou být prícinou vetsí kazivosti zubu, zanetu spojivek apod.
Oxid siřičitý nevznika v motorech vozidel, ale vsude tam, kde se topí uhlím. Hnede uhlí je mene
kvalitní a obsahuje více sírý. Z financních duvodu stale topí uhlím mnoho domacností, zejmena
na vesnici. V zime proto presahuje koncentrace SO2 v mnoha obcích bezpecnou mez. Dríve býlý
hlavním zdrojem SO2 tovarný a elektrarný, avsak v dnesní dobe pro ne existují prísne limitý.
Oxid siricitý ma vliv hlavne na horní cestý dýchací; zpusobuje napr. drazdivý kasel, bronchitidu,
zhorsuje astma.
Benzopyren je polýcýklický aromatický uhlovodík. Vznika spalovaním v teplarnach,
elektrarnach, tovarnach, dopravních prostredcích nebo pri kourení tabakových výrobku.
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Nachazí se rovnez v grilovaných a uzených výrobcích. Je silně karcinogenní, nejcasteji zpusobuje
rakovinu kůže, trávicího traktu, pohlavního ústrojí.
Dalsí významnou skodlivinou je polétavý prach – viz Měření prašnosti ovzduší.
Ve sledovaní koncentrací skodlivin a poskýtovaní predpovedí a výstrah hraje významnou roli
Český

hydrometeorologický

ústav.

Provozuje

síť

měřicích

stanic

s

výuzitím

telekomunikacních sítí. Sleduje jak pohyblivé zdroje znečištění (dopravu), tak zdroje
stacionární (tovarný, teplarný, spalovný, cistírný, opravný automobilu atd.). Z emisí sleduje
predevsím oxid uhelnatý, oxidý dusíku, oxid siricitý, prízemní ozon, prachove castice. Na svých
webových strankach prehledne publikuje informace o vývoji koncentrací techto latek behem
dne, týdne i delsí dobý, a to jak v tabulkove, tak v mapove podobe. Modelove imisní mapý ukazují
prumerne koncentrace jednotlivých skodlivin. Pri jejich tvorbe se berou v uvahu stacionarní i
pohýblive zdroje skodlivin a smer vetru.
Prítomnost skodlivin v ovzdusí lze rozpoznat pomocí nekterých druhu organismu, ktere
oznacujeme jako bioindikátory. Jedna se o organismý (zivocichý, rostliný, houbý ci
mikroorganismý) velmi citlive na cistotu zivotního prostredí. Dobre znamými bioindikatorý
jsou lisejníký (vetsina druhu). V mestskem prostredí lze k odhadu znecistení ovzdusí dobre
výuzít i houbu svrastelku javorovou – roste na listech javoru klenu a mlece pouze tam, kde je
cistý vzduch, zejmena v lesích, lesoparcích a vetsích parcích.
Zdroje:
http://mpp.praha.eu/app/map/atlas-zivotniho-prostredi/cs/imisni-mapý
http://arnika.org/latký-znecistujici-ovzdusi
http://vitejtenazemi.cenia.cz/slovnik/index.php?article=75
http://www.eea.europa.eu/cs/themes/air/intro
http://cs.wikipedia.org/wiki/Spalov%C3%A1n%C3%AD
http://arnika.org/ovzdusi-a-zdravi
http://portal.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/smog/qa.html

Pracovní postup
Úcitel rozda kazdemu týmu pracovní list c. 8 a obalku s rozstríhaným textem. Úkolem zaku je
behem 15 minut slozit text, nalepit jej na prazdný papír A4, precíst jej a nasledne výplnit
krízovku v pracovním listu. Úcitel s zaký zkontroluje krízovku, zopakuje výsvetlení pojmu
„emise“ a „imise“.
Tajenkou krízovký je slovo „bioindikator“ (psano pozpatku). Úcitel pojem výsvetlí a pta se zaku,
zda znají nejake príkladý: „Jací živočichové žijí pouze v čisté vodě? Jaké organismy žijí pouze
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v čistém vzduchu?“ Pokud zaci nezmíní lisejníký, ucitel o nich kratce pohovorí a promítne jejich
fotografie. Seznamí zaký take se svrastelkou javorovou, ukaze výlisovaný list javoru.
Nasledne ucitel rozda týmum ruzne informacní listý obsahující mapý Prahý s význacenými
koncentracemi ruzných skodlivin (kazdemu týmu 1 – 2 informacní listý). Zaci mají 5 minut
na to, abý se zorientovali v mape, zjistili, v jake koncentraci se dana skodlivina výskýtuje v jejich
mestske casti a zdali je stav v jejich mestske casti stejný, lepsí, ci horsí nez na vetsine uzemí
Prahý. Take mají jmenovat dve casti Prahý, kde je stav nejhorsí. Sve zjistení doplní hýpotezou
proc tomu tak je a informace doplní do pracovního listu.
Nasledne týmý prezentují ostatním sve zaverý, ucitel promíta jednotlive mapý. Úcitel promítne
take obecnou mapu Prahý a probere se zaký jejich hýpotezý. Napr. jestlize výsloví hýpotezu, ze
nejvíce znecistení je podel velkých silnic, výhleda na mape velke silnice (Prazský okruh, Jizní
spojka, Sterboholska spojka, magistrala, vnejsí mestský okruh R1, zacatek dalnice D1 a D8 atd.).
Úskalí aktivity
Nejsou.
Výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 8; fotografie zaku pri praci.
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3.3.

Zkoumání lokalit – Zeleň

Hlavní myšlenka projektové části Zeleň: Zeleň ve městě nejen snižuje prašnost a zadržuje
vodu, ale také snižuje teplotu svého okolí.
Hlavní cíl: Zak zhodnotí okolí skolý z hlediska mnozství zelene a navrhne zmený a upravý
zelených ploch pro zlepsení kvalitý mikroklimatu venkovního prostredí pro místní obývatele.

3.3.1.Měření teploty a vlhkosti vzduchu
Anotace
Zaci zmerí teplotu a vlhkost vzduchu na ruzných místech. Z merení vývodí vztah mezi temito
velicinami. Posoudí vliv vodních prvku, zelene a ruzných týpu povrchu na vlhkost a teplotu
vzduchu a zhodnotí jejich zastoupení na problematicke lokalite.
Tato aktivita je znacne zavisla na pocasí a na stavu zelene, idealní je den bez deste s teplotou
nad 15°C ve stínu.
Cíle
Zak zmerí a porovna teplotý a relativní vlhkosti vzduchu na ruzných místech.
Zak výjmenuje hlavní faktorý, ktere ovlivnují vlhkost vzduchu.
Zak objasní vztah mezi vlhkostí a teplotou vzduchu.
Místo
Problematicka lokalita, prípadne i kontrolní lokalita.
Potřebný čas
30 minut + cas na presun na lokalitu.
Pomůcky
pro kazdý tým: teploměr s vlhkoměrem, hodinký, jakýkoliv stabilní predmet jako podklad pod
teplomer, pracovní list č. 9, tvrdá podložka na psaní, propiska
Pro trídu: termokamera a teploměry s vlhkoměrem (nutno predem domluvit pujcení
z ekocentra)
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Příprava učitele
Zajistit termokameru a teplomerý s vlhkomerem.
Sledovat pocasí 24 hodin pred pokusem. Zajistit, abý mel kazdý tým k dispozici hodinký, tvrdou
podlozku na psaní, propisku a jakýkoliv predmet (napr. penal) na podeprení teplomeru.
Teoretický základ
Vlhkost a teplota vzduchu patrí mezi zakladní klimaticke charakteristiký. Mezi temito dvema
velicinami je velmi uzký vztah. Voda je ve vzduchu obsazena ve forme vodní parý. Cím je vzduch
teplejsí, tím vetsí mnozství parý v nem muze být rozpusteno. Vlhkost vzduchu je krome teplotý
ovlivnena i tlakem vzduchu, tento vliv je vsak v nasich podmínkach zanedbatelný.
Absolutní vlhkost vzduchu je velicina výjadrující hmotnost vodní parý obsazene v objemove
jednotce vzduchu; nejcasteji se uvadí v g/m3. V bezne praxi zjisťujeme relativní vlhkost
vzduchu, coz je pomer mezi aktualním mnozstvím vodní parý obsazene v objemove jednotce
vzduchu a takovým mnozstvím vodní parý, ktereho bý býlo dosazeno pri plnem nasýcení
vzduchu o dane teplote a tlaku. Relativní vlhkost se udava v procentech nebo jako bezrozmerna
velicina. Pri terenním merení zpravidla zjistíme, ze zvýsí -li se teplota, zustane sice absolutní
vlhkost vzduchu (tj. celkove mnozství vodý ve vzduchu) stejna, ovsem relativní vlhkost vzduchu
klesne. Stane se tak proto, ze ve vzduchu o výssí teplote se muze rozpustit více vodní parý.
Voda se dostava do ovzdusí predevsím srazkami a výparem ze zemskeho povrchu a vegetace.
Voda se výparuje pri kazde teplote, rýchlost výparovaní vsak zavisí krome teplotý kapaliný a
vzduchu take na vlhkosti vzduchu, rýchlosti vetru, obsahu povrchu kapaliný. Vypařování
z vodní hladiný muzeme výsvetlit takto: kazda molekula na povrchu kapaliný je pritahovana
sousedními molekulami kapaliný, pricemz rýchlost pohýbu jednotlivých molekul v povrchu
kapaliný se neustale mení. V urcitem okamziku mohou nektere molekulý dosahnout tak velke
rýchlosti, ze pritazlive sílý blízkých molekul jiz nestací rýchle molekulý udrzet v povrchu
kapaliný. Týto molekulý opustí kapalinu a stavají se molekulami parý.
Ve meste jsou teplotní a vlhkostní poměry jiné než v přírodě ci na vesnici, coz je dano hlavne
temito faktorý:


výssím zastoupením povrchu jako je napr. beton, asfalt a kov, ktere odrazejí slunecní
zarení (zahrívají vzduch),



nizsím zastoupením zelene (je zdrojem vodní parý a ochlazuje okolí),



nizsím zastoupením vodních toku a nadrzí (jsou zdrojem vodní parý a ochlazují okolí),



koncentrací lidí (stejne jako ostatní zivocichove produkují teplo a výdechují vodní paru).
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koncentrací dopravý a ruzných výrobních procesu (pri spalovacím procesu vznika
teplo).

Pri deletrvajících výsokých teplotach se mohou projevit príznaký akutních poruch zdraví
z horka: nevolnost az zvracení, prujmý, krvacení z nosu a ust, nahle zrýchlení a prohloubení
dechu, prudke snízení pocení nebo diastolickeho krevního tlaku, zmený barvý obliceje,
mravencení a brnení, bolesti hlavý, bolesti a krece svalu. Ohrozený jsou hlavne male deti a
seniori.
Zatímco vliv teplotý vzduchu na lidske zdraví si uvedomuje vetsina z nas, vlhkost vzduchu
pociťujeme mene. Presto muze nepríznive ovlivnit stav jedince. Komfortní a pro nase zdraví
bezpecna je vlhkost venkovního vzduchu v rozmezí 50 – 70 %. Vlhkost nizsí nez 30 % (spojena
s výssí prasností) zpusobuje dýchací obtíze, zanetý horních cest dýchacích, zhorsuje alergie (na
pýl, roztoce). Naopak výssí vzdusna vlhkost napr. usnadnuje rust plísní, coz muze rovnez vest
k rozvoji alergií.
Zdroje:
http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encýklopedie/vlhkost-vzduchu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost_vzduchu

Pracovní postup
Úcitel se s zaký výda na problematickou lokalitu. Sdelí jim, ze budou zkoumat teplotu a vlhkost
vzduchu, jakozto dulezite veliciný ovlivnující mikroklima. Spolu s zaký definuje, co je vzdusna
vlhkost. Úcitel da kazdemu týmu pracovní list c. 9 a teplomer s vlhkomerem. Zaci bý meli prístroj
ihned zapnout, jelikoz trva minimalne 5 minut, nez se prizpusobí povetrnostním podmínkam.
Zaci nechají prístroj trvale zapnutý po celou dobu aktivitý.
Kazdý tým si výbere pro merení tri ruzna místa, idealne umele zpevnený povrch (napr.
parkoviste, chodník), travnatý povrch pod kosatým stromem nebo kerem, vodní hladinu
prirozeneho ci umeleho vodního toku nebo nadrze.
Na zvolených místech zaci zmerí teplotu (ve °C) a relativní vlhkost (v %) vzduchu a hodnotý
zanesou do tabulký v pracovním listu. Pro zdarný výsledek pokusu je treba merit vzdý ve stínu
a vzdý 5 az 10 cm nad povrchem. Prístroj není nutne drzet v ruce, muzeme jej pomocí stojanku
umístit na jakýkoliv stabilní predmet (plastový kelímek, krabicka od caje, penal apod.). Take je
nezbýtne na kazdem míste pockat minimalne 5 minut, nez se prístroj ustalí. V dobe cekaní mají
zaci za ukol výplnit v pracovním listu ukolý c. 4 a 5. Úcitel výfotografuje místa merení a zaký pri
praci.
Zaci udaje o teplote získane z teplomeru overí jeste termokamerou.
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Po skoncení merení týmý výplní jeste ukolý c. 2 a 3 a prezentují ostatním sva zjistení. Úcitel se
pta: „Jakou nejvyšší / nejnižší teplotu jste naměřili? Na kterém místě? Jakou nejnižší / nejvyšší
vlhkost jste naměřili? Na kterém místě? Jak se vlhkost mění s teplotou? Jaké zdroje vlhkosti
na lokalitě působí?“ Spolecne zkontrolují odpovedi v celem pracovním listu.
Doporučení: Aktivitu Merení teplotý a vlhkosti lze spojit s aktivitou Zkoumaní teplotních
pomeru.
Možná úskalí
Nevhodne pocasí jako mlha nebo desť v prubehu merení ci v dobe 24 hodin pred ním zpusobí,
ze výsledký merení nebudou výpovídající.
Povinné výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 9, fotografie zkoumaných míst, fotografie zaku pri praci.
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3.3.2.Zkoumání teplotních poměrů lokality
Anotace
Zaci se seznamí s principem fungovaní termovizní kamerý. Porovnají termovizní snímek
s beznou fotografií a zjistí, jak zelen ovlivnuje teplotní pomerý ve meste. Pri výtvarne aktivite se
pokusí napodobit termovizní snímek.
Cíle
Zak výsvetlí princip fungovaní termovizní kamerý a význam ruzných barev na termovizním
snímku.
Zak na zaklade fotografie ci podle skutecne situace nakreslí obrazek napodobující termovizní
snímek.
Zak výsvetlí, proc je povrch zelene chladnejsí nez zpevnený povrch (napr. beton, asfalt).
Místo
Problematicka lokalita.
Potřebný čas
30 minut + cas na presun na lokalitu.
Pomůcky
Pro kazdeho zaka: papír A4, tvrdá podložka na psaní, modra, fialova, ruzova, oranzova a zluta
pastelka,
pro kazdý tým: ukázky termovizních snímků.
Pro trídu: termokamera (nutno predem domluvit pujcení z ekocentra)
Příprava učitele
Zajistit termokameru.
Zajistit, abý kazdý zak mel papír A4, pastelký (modrou, fialovou, ruzovou, oranzovou, zlutou
barvu)
Teoretický základ
Termovizní snímky porizuje specialní kamera citliva na infračervené záření. Na rozdíl
od bezne fotografie jsou barvý na snímku „neskutecne“, tj. odlisne od barev, ktere vidíme
vlastníma ocima – barvý totiz výpovídají o teplote daneho povrchu. Nejteplejsí povrchý jsou na
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snímku zlute a oranzove, chladnejsí cervene a ruzove, nejchladnejsí fialove a modre. Nejteplejsí
povrchý bývají zaroven nepropustne pro vodu (plech, beton, asfalt apod.). Nejnizsí teplotu
mívají vzrostle stromý a kere, jelikoz pri odparovaní velkeho mnozství vodý se ochlazují. Tento
rozdíl je markantní zejmena v horkých dnech.
Pracovní postup
Trída se presune do problematicke lokalitý. Kazdý tým dostane jeden ukazkový termovizní
snímek a beznou fotografii mestske krajiný. Ackoli se nejedna o snímek porízený ve zkoumane
lokalite, zaci se na nem naucí rozeznavat teplotní pomerý a uvedomí si souvislost mezi teplotou
a mnozstvím vegetace.
Zaci mají za ukol porovnat oba snímký a objevit princip, jakým jsou pouzitý barvý
na termosnímku. Úcitel se pta: „Co představují jednotlivé barvy na snímku? Jakou barvou se
zobrazuje městská zeleň a jakou barvou zastavěné plochy? Čím je to způsobeno?“ Úcitel výsvetlí
zakum, ze termovizní snímek je porízen specialní kamerou, ktera rozlisuje teplotu povrchu
predmetu. Rozdílý teplot jsou na termosnímku znazornený barevne. Úcitel se zepta zaku, jak je
mozne, ze ackoliv na vsechna místa svítí slunce priblizne stejne intenzivne, jsou nektere
povrchý teplejsí nez jine. Zaci výjmenují ruzne moznosti (napr. zalezí na barve, odrazivosti
povrchu, strukture, tepelne kapacite latký apod.). Pote ucitel shrne, ze nektere povrchý zarení
pohlcují a jine odrazejí zpet do vzduchu. Rostliný cast zarení výuzijí v procesu fotosýntezý
k tvorbe glukozý. Chladnejsí povrch rostlin je zpusoben take ochlazovaním rostlinneho tela pri
odparovaní vodý.
Kazdý zak si v problematicke lokalite stanoví jedno místo tak, abý býlo z hlediska zastoupení
ruzných povrchu co nejrozmanitejsí, a nasledne se ho pokusí výobrazit v barvach pouzívaných
termovizní kamerou.
Po dokoncení prace si zak pujcí termokameru a sve místo termokamerou výfotí.
Úcitel muze místa jeste výfotografovat ze stejných pohledu, ze kterých je zaci kreslí, abý býlo
mozne pozdeji ve tríde porovnat skutecne snímký, „snímký“ zaku a snímký z termokamerý.
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Srovnání běžného snímku a termovizního snímku:

Zdroj: http://www.ceskestavbý.cz/clanký/ruzova-budoucnost-zelených-strech-diký-novemu-materialu-22083.html

Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Od kazdeho zaka výkres napodobující termovizní snímek (mozno doplnit fotografií
nakresleneho useku krajiný), fotografie zaku pri praci.
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3.3.3.Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých
dřevin
Anotace
Zaci jednoduchým pokusem zjistí, jak dreviný zachýcují vzdusný prach. Vsimnou si, ze opadave
listnate dreviný jsou prachem znecistene mene nez jehlicnate dreviný a stalezelene dreviný.
Pochopí dulezitost jejich výsazovaní ve meste, zejmena podel rusných silnic.
Aktivita lze uskutecnit nejdríve 3 dný po desti.
Cíle
Zak porovna prasnost ovzdusí ve výbraných lokalitach.
Zak výsvetlí, proc jsou listý drevin v nekterých lokalitach silne znecistene.
Zak zduvodní, proc je vhodne výsazovat ve meste jehlicnaný a stalezelene dreviný.
Místo
Problematicka i kontrolní lokalita.
Potřebný čas
10 – 15 minut v kazde lokalite + cas na presun na lokalitý.
Pomůcky
Pro kazdeho zaka 2 papírové ubrousky. Pro trídu rozprašovač s vodou.
Příprava učitele
Sledovat pocasí ve trech predchozích dnech.
Teoretický základ
Zelen nas dokaze ochranit pred skodlivými vlivý z ovzdusí, a to predevsím tím, ze pusobí jako
filtr. Zachýtava jemne prachove castice ze vzduchu, címz zabraní jejich vdechovaní. Cím je
v lokalite vetsí prasnost, tím více jsou dreviný znecistene. Je velmi dulezite výsazovat
ve mestech jehlicnaný a stalezelene dreviný (azalka, zimostraz, zimolez, drisťal, hlohýne,
skalník, cesmína apod.), neboť zachýcují prach celorocne.
Více o prachu viz Měření prašnosti ovzduší.

44

Pracovní postup
Trída se presune do problematicke lokalitý, kde ucitel rozda kazdemu jeden ubrousek. Kazdý
zak si ubrousek navlhcí a zvolí jednu drevinu, avsak ne zcela libovolnou. Tretina zaku (týmu) si
výbere jehlicnan, druha tretina zvolí listnatou opadavou drevinu a poslední tretina stalezelený
ker. Zaci setrou dukladne listnatou ci jehlicnatou vetvicku, a to hloubeji v korune, výse nez 1 m
nad zemí. Úbrousek si ponechají. Zaci porovnají znecistení ubrousku pouzitých na trech ruzných
týpech drevin.
Trída se presune na kontrolní lokalitu, kde zaci dostanou druhý ubrousek a provedou totez
na stejných týpech drevin. Porovnají znecistení obou ubrousku a take ubrouský pouzite
na ruzných týpech drevin. Úbrouský není nutne výhazovat, nýbrz mohou poslouzit pri budoucí
prezentaci.
Úcitel se pta: „Jaký podobný pokus jsme v minulosti prováděli? Jaké byly jeho výsledky? Co je
zdrojem prachu? Jak nám škodí? Kde se prach usazuje v lokalitách, kde nerostou stromy?“ Zaci
predkladají sve navrhý. Úcitel zdurazní, ze v zimním období, kdý jsou stromý neolistene, je
prasnost vzduchu mnohem výssí. Proto je velmi dulezite výsazovat ve mestech stalezelene kere
a jehlicnaný, ktere zachýcují prach celorocne. Úcitel doplní, ze je-li znecistení ovzdusí prílis
velke, jsou i dreviný ohrozený. Podel frekventovaných silnic si muzeme vsimnout poskození v
podobe ruzných skvrn na listech nebo rezavých jehlic.
Možná úskalí
Po desti bude prach patrný pouze na jehlicnatých drevinach a stalezelených drevinach
s drsnejsími listý.
Povinné výstupy
Fotografie znecistených ubrousku z obou lokalit, fotografie zaku pri praci.
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3.3.4.Význam rostlin pro malý vodní koloběh
Anotace
Ve skole ci jejím okolí provedou týmý jednoduchý experiment, jímz prokazou, ze rostliný
výparují vodu. Dozví se zajímavosti o vodním rezimu rostliný. Zopakují si, jaký význam mají
rostliný pro malý vodní cýklus.
Provadíme-li pokus v terenu, je nutne zvolit den bez deste, kdý bude teplota vzduchu minimalne
18 °C ve stínu.
Cíle
Zak vlastními slový popíse vodní rezim rostliný.
Zak výsvetlí rozdíl mezi výparovaním vodý z pudý a z rostliný.
Zak objasní význam rostlin pro malý vodní cýklus.
Místo
Blízke okolí skolý, pri nepríznivem pocasí interier skolý.
Potřebný čas
30 minut.
Pomůcky
Pro kazdý tým: provazek, pracovní list č. 10, sáček do odpadkového koše, propiska, tvrdá
podložka na psaní, lahev s 1 litrem vodý.
Příprava učitele
Sledovat pocasí 48 hodin pred pokusem. Opatrit klubko provazku. Zajistit, abý si týmý vzalý do
terenu propisku, tvrdou podlozku na psaní a minimalne 1 l vodý v lahvi.
Teoretický základ
Jedním z zivotních projevu rostlin je vypařování vodý do ovzdusí. Organismus rostlin se tak
chraní pred prehratím. Rostliný potrebují vodu k fotosýnteze, k transpiraci (dýchaní) i k jiným
procesum. Prijímají ji spolu s rozpustenými latkami predevsím korený, ze kterých pak smeruje
vzhuru tzv. transpirační proud vedoucí drahami ve dreve. Rýchlost transpiracního proudu se
lisí u ruzných rostlin a v ruzných podmínkach. Ú býlin je prekvapive výssí nez u drevin –
zpravidla 5 m/hod, casto 20 m/hod a výjimecne az 50 m/hod. Ú vzrostlých jehlicnatých stromu
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urazí voda v prumeru 0,3 m za hodinu, u listnatých stromu 3 m za hodinu. Ze stredoevropských
drevin se nejrýchlejsím transpiracním proudem (az 40 m/hod) muze pochlubit napríklad akat,
dub, jasan a jilm. Týto druhý totiz výtvarejí cevý velkeho prumeru v jarním dreve a mnohem
mensí v letním dreve.
Z celosvetoveho pohledu mají nejrýchlejsí vedení vodý stonkem tropicke býliný a lianý (az 90
m/hod), nasleduje vetsina ostatních býlin, opadave listnace, vzdýzelene listnace a jehlicnaný. Ú
vodních a sukulentních (tucnolistých) rostlin je rýchlost transpiracního proudu zcela
minimalní. Ú techto rostlin je výparovaní omezeno a sýstem cev vedoucích vodu býva mene
vývinut.
Rostlina ovlada výparovaní vodý predevsím zavíraním a otevíraním listových pruduchu. Objem
vypařené vody zalezí nejen na druhu a starí stromu, ale take na momentalním mnozství vodý
v pude a rostline, na teplote a vlhkosti vzduchu. Vetsina stromu v nasich podmínkach výparí ve
vegetacní sezone 10 az 200 l vodý za den. Jedno z predních míst zabíra olse lepkava, ktera roste
v podmacených pudach. Výparí az 180 l vodý denne. Dospela bríza s 200 tisíci listý výparí
prumerne 70 l vodý denne, za horkeho dne az 400 l.
Voda výparena z rostlin prirozene zvýsuje vlhkost vzduchu. Rozdíl v mnozství vodý výparene
ze stromu a prímo z pudý je obrovský, neboť plochý listu stromu mají v souctu nekolikanasobne
vetsí plochu nez puda, na níz roste. Plocha listu dosahuje u stredne velkeho stromu az nekolika
set ctverecních metru. Napríklad 25 m výsoký buk s korunou o prumeru 14 m ma listovou
plochu 1600 m2, coz je velikost ctýr basketbalových hrisť.
Zdroje:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/klimaticka-zmena-a-vodni-rezim-krajiný/
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_ĚKOL/lesavoda/lesavoda.htm
http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/bakalar/prace/tomkova.pdf

Pracovní postup
Tento jednoduchý experiment dokazuje, ze rostliný uvolnují vodní paru. To vsak ucitel zakum
neprozradí! Pokus lze provest v místnosti i v exterieru na rostline rostoucí ve vetsím kvetinaci
ci truhlíku nebo v zahone. Nejlepe funguje na listnatých drevinach a víceletých býlinach, ktere
jsou nizsí nez 50 cm a mají mekke listý. Ú sukulentních rostlin a ostatních rostlin s tuhými listý
ci jehlicemi lze pokus provadet jen v casovem useku delsím nez 24 hodin. Provadíme-li pokus
v terenu, je nutne zvolit den bez deste, kdý bude teplota vzduchu minimalne 18 °C ve stínu.
Príme slunecní zarení výpar urýchluje.
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V uvodu ucitel popíse zakum pokus, který budou provadet. Zepta se jich, co bude
pravdepodobne výsledkem pokusu a co tímto pokusem zjistí. Zaci výjadrují sve napadý. Pote
ucitel rozda týmum pracovní list c. 10 a sacek. Týmý si v okolí výberou rostlinu podle ucitelový
specifikace. Idealní je, pokud týmý zvolí ruzne druhý rostlin. Úcitel výfotografuje zvolene
rostliný a take zaký pri praci.
Zaci navleknou celou rostlinu do sacku a u zeme ho stahnou provazkem. Do zeminý okolo
rostliný výlijí velmi pomalu (v prubehu 2 minut) 0,5 l vodý. Pokud se voda do pudý stale vsakuje,
prilijí dalsí 0,5 l vodý. Pote cekají 15 minut, mohou zblízka sledovat, zda se sacek rosí. Zatímco
zaci cekají na výsledek pokusu, zamýslí se nad ukolý v pracovním listu c. 10.
Po 15 minutach týmý zhodnotí výsledek sveho pokusu, podívají se rovnez na výsledký ostatních
týmu. Porovnají mnozství vodý srazene na sacku. Pokud nekteremu z týmu pokus nevýsel, ucitel
se zaký se snazí výpatrat prícinu.
V zaveru se ucitel pta: „Co se stalo se sáčkem? Kde se voda vzala? Jak se do půdy dostává voda,
kterou rostliny využívají? Jakou roli hrají rostliny v malém vodním cyklu?“ Úcitel zdurazní, ze
rostliný uvolnují paru neustale, nikoliv jen po zalití, a ze zalití rostliný pouze zvýsilo mnozství
výparene vodý.
Možná úskalí
Nevhodne pocasí: rostliný nebudou v dostatecnem mnozství výparovat (vsakovat) vodu, je-li
nízka teplota vzduchu nebo je-li puda nasýcena po výdatnem desti. Pokus funguje jen
na nekterých druzích rostlin.
Výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 10, fotografie zkoumaných rostlin, fotografie zaku pri
praci.
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3.3.5.Co umí městská zeleň
Anotace
Týmý skladají puzzle. Mají k dispozici více dílku, nez potrebují. Na spodní nebarevne strane jsou
výroký o zeleni ve meste. Nektere jsou pravdive, jine lzive. Abý mohli slozit obrazek stromu ci
kere, musí nejprve výbrat jen dílký s pravdivými vetami. Zaci si tak ujasní funkce, ktere zelen ve
meste plní.
Cíle
Zak výjmenuje alespon sedm funkcí zelene a blíze objasní funkce související s utvarením
mikroklimatu.
Zak popíse, jak mestska zelen prospíva lidskemu zdraví.
Místo
Bezna trída.
Potřebný čas
25 minut.
Pomůcky
Pro kazdý tým: obálka s dílky puzzle (obalký nemusí obsahovat shodne obrazý).
Příprava učitele
Není.
Teoretický základ
Zelen je nezastupitelnou slozkou mestských sídel. Vetsina lidí vníma vegetacní krýt (spolu
s clenitostí terenu a sítí vodotecí) jako jeden z nejdulezitejsích prvku utvarejících krajinný raz
mesta.
Významne jsou zejmena ekologicke a mikroklimaticke funkce zelene. Tech je cela rada.
V procesu fotosýntezý rostliný výuzívají slunecní zarení, vodu a vzdusný oxid uhlicitý k tvorbe
glukozý (tzn. cukru) a kýslíku. Ackoli take rostliný dýchají kýslík, jeho produkce v procesu
fotosýntezý je výssí, nez spotreba pri dýchaní. Zelen tedý produkuje kyslík.
Pro rostliný je nezbýtný neustalý príjem vodý, a to nejen pro samotnou fotosýntezu, ale take
k transportu latek uvnitr rostlinneho tela. Výjma zimního období rostliný neustale prijímají
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vodu korený a výdavají vodu listý. Zelen tak zvlhčuje a – v dusledku odparovaní – take
ochlazuje okolní prostředí (lze to napr. videt na termovizním snímku). Prostrednictvím
vlhkosti a teplotý vzduchu zelen výrazne ovlivnuje mikroklima daneho prostredí. Díký
bohatemu korenovemu sýstemu je zelen navíc schopna zadržování (retence) vody i
v obdobích sucha, pomáhá udržovat hladinu podzemní vody.
K dalsím mikroklimatickým funkcím zelene patrí napr. schopnost zachycovat jedovatý
přízemní ozón i vzdušný prach. Stromý jsou prirozenou protihlukovou bariérou. Stromý
zmírňují proudění větru, zabraňují vzniku vzdušných vírů a prudkým nárazům větru.
Rostliný, predevsím stromý, chrání svými korený pudu na svazích před erozí. Zpevnují i brehý
vodních toku.
Zelen plní i radu funkcí ekologických: vytváří zdroje potravy a útočiště (tzv. ekologické niky)
pro mnoho živočichů (bezobratlí, ptaci apod.), címz celkove zvyšuje diverzitu (rozmanitost)
jednotlivých organismu.
Ěsteticka a urbanisticka funkce mestske zelene je nepochýbna: díký ní vnímame mestske
prostredí jako krasnejsí a príjemnejsí. Spoluutváří krajinný ráz města, umožňuje nám
vnímat střídání ročních období a má kladný vliv na naši psychiku.
Zdroje:
VORĚL, I., KÚPKA, J. 2011. Význam zeleně v krajinném rázu města: Individualita obrazu městské krajiny a ochrana krajinného rázu.
In: Ústav uzemního rozvoje. 2011. Zeleň ve městě – město v zeleni: Seminář AUÚP, 7. – 8. října 2010, Praha-Troja. Brno. 70 s. ISBN:
978-80-87318-18-8.
http://www.prahazelena.cz/index.html

Pracovní postup
Úcitel rozda týmum obalký s rozstríhanými fotografiemi drevin, ktere jsou caste ve meste. Da
zakum nasledující pokýný:
1. Otocte vsechný dílký cernobílým rubem nahoru. Prectete si textý a rozdelte dílký na dve
hromadký, jednu se spravnými vetami, druhou se lzivými.
2. Hromadku s pravdivými vetami otocte barevným lícem nahoru a slozte svuj strom ci ker.
Pokud se vam nedarí obrazek slozit, pravdepodobne jste na zacatku výbrali nespravne dílký –
zamýslete se znovu, ktere vetý jsou pravdive a ktere ne.
Zaci slozí puzzle. Týmý si prohlednou obrazký dalsích týmu, vsichni spolecne si pak prectou
vetý na lícove barevne strane obrazku (shrnutí funkcí zelene).
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Úcitel se jeste muze vratit k výrokum na rubu a projít je postupne s zaký: zaci reknou, zda veta
býla pravdiva nebo lziva, ucitel objasní prípadne nejasnosti. Pote se ucitel muze zmínit i
o zaporech spojených s výskýtem zelene ve mestech (narusovaní staveb korený, pýlove alergie
apod.)
Doporučení: Pro rýchlejsí týmý doporucujeme nachýstat rovnou nasledující aktivitu.
Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Za kazdý tým jeden slozený obraz dreviný, fotografie zaku pri praci.
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3.3.6.Zeleň ve městě – důležité pojmy
Anotace
Pri lustení osmismerký a naslednem rozboru se zaci seznamí s hlavními pojmý týkajícími se
mestske zelene. Úvedomí si ruzne zpusobý, jakými zelen zlepsuje mikroklima ve meste.
Cíle
Zak objasní pojmý diverzita, retence, chlorofýl.
Zak objasní princip fotosýntezý a dýchaní.
Místo
Bezna trída.
Potřebný čas
35 minut (nebo jako DÚ)
Pomůcky
Pro kazdý tým: pracovní list č. 12.
Příprava učitele
Není nutna.
Teoretický základ
Viz predchozí kapitolý.
Pracovní postup
Úcitel uvede hodinu tím, ze bude zamerena na funkce, ktere mestska zelen (dreviný i býliný)
plní. Výzve zaký, abý jmenovali nektere vlivý zelene, ktere poznali pri predchazejících aktivitach.
Zaci výjadrují sve nazorý.
Úcitel da kazdemu týmu pracovní list c. 12. Úkolem je výlustit osmismerku (nalezt co nejvíce
slov, ktere se skrývají v osmi mozných smerech). Na lustení ponecha zakum 15 minut. Skupiný
soutezí o to, ktera najde v osmismerce nejvíce pojmu.
Po skoncení limitu a výhlasení vítezne skupiný zaci z jednotlivých týmu chodí postupne
zapisovat nalezene pojmý na tabuli a pritom kazdý pojem kratce výsvetlí. Spoluzaci a ucitel je
doplnují.
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Jakmile zaci výcerpají vsechný zname pojmý, zapisují take pojmý nezname a cela trída
spolupracuje na jejich objasnení. Úcitel zakum prozradí, ktere pojmý v osmismerce nenasli a co
znamenají.
Objasní význam sousloví v tajence: parkum a jiným plocham zelene ve meste ríkame „zelene
plíce“, protoze produkují kýslík a cistí vzduch, a to jiz uvedenými zpusobý.
Alternativa: Osmismerku mohou zaci výresit za domací ukol nebo vsichni spolecne
na interaktivní tabuli.
Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Za kazdý tým výplnený pracovní list c. 12, fotografie zaku pri praci.
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3.4.

Zkoumání lokalit – Voda

Hlavní myšlenka projektové části Voda: Zelené plochy a propustné povrchy ve městě zadržují
dešťovou vodu, tím mají pozitivní vliv na malý vodní koloběh, a společně s vodními plochami
zvyšují vlhkost a snižují teplotu městského ovzduší.
Hlavní cíl: Zak dokaze navrhnout a výsvetlit konkretní opatrení pro zadrzení desťove vodý
v lokalite sve skolý.

3.4.1.Zkouška vsakování na různých typech povrchů
Anotace
Zaci si uvedomí, ktere týpý povrchu jsou v okolí skolý nejcastejsí. Provedou opakovane
jednoduchý experiment a zjistí, ze povrchý se lisí schopností prijímat vodu. Zhodnotí
zkoumanou lokalitu z hlediska retencní schopnosti a s pomocí fotografie porízene v terenu
navrhnou konkretní zmený povrchu ve zkoumane lokalite.
Tuto aktivitu lze uskutecnit pouze tehdý, pokud predchazelý alespon tri dný bez výdatneho
deste.
Cíle
Zak zhodnotí ruzne týpý povrchu z hlediska vhodnosti pro zadrzovaní desťove vodý v danem
míste.
Zak zhodnotí zkoumanou lokalitu z hlediska zastoupení propustných a nepropustných ploch.
Zak navrhne konkretní opatrení pro lepsí zadrzovaní desťove vodý ve zkoumanem míste.
Místo
Problematicka, prípadne i kontrolní lokalita.
Potřebný čas
30 minut v terenu (+ cas na presun na lokalitu), nasledne (v jiný den) 30 minut ve tríde.
Pomůcky
Do terenu: Pro kazdý tým: stopký nebo hodinký s vterinovou rucickou, propiska, 2 l vodý v lahvi,
plastová trubka se stupnicí, minimálně 80 g plastelíny k utěsnění válce, pracovní list č.
13, pevná podložka na psaní.
54

Pro vsechný: smetacek.
Do trídý: pro kazdý tým: fotografie z terenu a výrez satelitních snímku (10 x 15 cm), lepidlo, 2
pracovní listy č. 14, karta s fotografiemi propustných povrchů, nebo flipchart a 2 fotografie
z terenu a 1 s výrezý satelitních snímku (A4).
Příprava učitele
Sledovat pocasí 3 dný pred pokusem. Zaukolovat týmý, abý si prineslý lahev (lahve) o objemu
minimalne 2 litrý, propisku, tvrdou podlozku na psaní, stopký a lepidlo. Pred aktivitou ve tríde
výtisknout fotografie z terenu a výrezý satelitní mapý.
Teoretický základ
Mestska krajina se význacuje hustou zastavbou, coz se projevuje mimo jine velkým
zastoupením povrchu, ktere jsou nepropustne nebo spatne propustne pro vodu (ať jiz na zemi
nebo na strechach budov).
Mezi propustné povrchy patrí sterk, sterkový travník, travník (ci jiný vegetacní krýt),
mulcovací kura, drevene rostý, drevena dlazba, dlazba se zatravnenými sparami, porezní dlazba,
vegetacní tvarnice, zatravnene vostiný, písek. Propustne povrchý dokazou absorbovat vodu,
ktera se pozdeji výparuje a zvýsuje vlhkost vzduchu, címz pozitivne ovlivnuje mikroklima. Cast
vodý, ktera v zemi zustane, zvýsí pudní vlhkost, doplní zasobý podzemní vodý a je výuzita
rostlinami, ktere ji s odstupem casu take výparí.
Mezi nepropustné nebo hure propustne povrchý patrí asfalt, beton, dlazební kostký („kocicí
hlavý“), betonova dlazba, kamenna dlazba. Nepropustne povrchý vodu nepohltí, ta proto odtece
kanalizací prýc. V dusledku toho krajina výsýcha. Vzduch je sussí a prasnejsí, puda, ktera je
takovým zpusobem zakrýta, se význacuje nízkým obsahem vodý a take kýslíku. Nemohou v ní
rust rostliný, zivocichove zde zijí jen velmi omezene. Chýbející desťova voda musí být
nahrazovana, napríklad pri udrzovaní mestske zelene, drahou a cennou pitnou vodou.
Zdroje:
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-cr/
http://www.pocitamesvodou.cz/poradna/obce-a-verejný-prostor

Pracovní postup
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Prace v terenu
Trída se premístí do výbrane problematicke lokalitý. Kazdý tým si ze skolý vezme minimalne 2
litrý vodý ve vlastních lahvích. Úcitel muze navazat na aktivitu, v níz se zaci zabývali vlhkostí
vzduchu, tedý mnozstvím vodní parý ve vzduchu. Poklada zakum otazký: „Na kterém místě jste
naměřili nejnižší a nejvyšší relativní vlhkost vzduchu? Jakými způsoby se voda do vzduchu dostává?
V jakých dalších podobách se ve městě vyskytuje přirozená (tedy ne z kohoutku) voda kromě vodní
páry ve vzduchu? K čemu je v městské krajině potřebná, užitečná? Jak krajina zadržuje vodu?“
Úcitel da kazdemu týmu pracovní list c. 13, plastovou trubku se stupnicí a minimalne 80 g
plastelíný. Sdelí zakum, ze provedou serii pokusu, ktere odhalí, jak ruzne povrchý prítomne
v mestske krajine umí vsakovat vodu. Výzve týmý, abý si kazdý z nich výbral v problematicke
lokalite tri libovolne týpý povrchu. Zaroven bý si týmý melý zvolit odlisne povrchý, abý trída
jako celek získala informace o co nejvetsím mnozství ruzných povrchu. Kazdý tým stanoví
hýpotezu, tj. pokusí se odhadnout, který z povrchu bude nejvíce a který nejmene propustný.
Kazdý tým provede na kazdem ze zvolených povrchu ctýrminutovou zkousku vsakovaní
nasledujícím zpusobem: Na mekkem povrchu (trava, písek apod.) trubku zatlacíme nekolik
milimetru do povrchu. Pred zkouskou na tvrdem povrchu je potreba nejprve povrch zamest
smetackem. Trubku prilozíme na vodorovnem míste kolmo k povrchu a mezerý mezi povrchem
a trubkou utesníme velkým mnozstvím plastelíný (minimalne 80 g, tj. 4 valecký) - viz obrazek.
Plastelínu ovsem musíme predtím dostatecne prohníst, abýchom ji zahrali a zbavili bublinek
vzduchu. Plastelínu pouzijeme vsechnu najednou. Pokud se namocí nebo znecistí, jsou její
tesnící schopnosti výrazne snízený. Behem pokusu trubku stale drzíme v kolme pozici. Nalijeme
do ní 200 ml vodý (pozname na stupnici) a ihned zacneme stopovat cas 4 minutý. Po ctýrech
minutach zjistíme na stupnici, kolik vodý se vsaklo. Pokud se behem prvních dvou minut
nevsakne ani 1 ml vodý a nasledne voda zacne unikat pod modelínou, je povrch povazovan za
nepropustný.
Zaci zaznamenají výsledký vsech zkousek do tabulký v pracovním listu c. 13 a ohodnotí
propustnost povrchu. Úcitel výfotografuje zaký pri praci a vsechný zkoumane povrchý.
Pro naslednou praci ve tríde je take potreba, abý ucitel porídil fotografie poskýtující celkový
pohled na problematickou lokalitu tak, abý na fotografiích býlý jednotlive povrchý patrne
(viz pracovní list c. 13 pro ucitele). Pro srovnaní je vhodne, abý ucitel porídil i fotografii
celkoveho pohledu na kontrolní lokalitu (lze pri nektere z predchozích terenních aktivit).
Na kontrolní lokalite provadíme vsakovací zkousku pouze na povrsích, ktere nejsou prítomný
v problematicke lokalite a pouze v prípade, výskýtují-li tam ve velke míre.
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Po skoncení vsakovacích zkousek se zaci sejdou a výmení si zjistene informace. Seradí povrchý
podle propustnosti. Úcitel si s zaký stoupne na nepropustný povrch, nejlepe na chodník ci
parkoviste, a pta se, kam odtece desťova voda z tohoto povrchu. Zaci mají za ukol sledovat sklon
terenu a výmýslet odpoveď. Cesta desťove vodý zpravidla koncí v nejblizsím kanalu. Úcitel se
dale pta, kam voda z kanalizace pokracuje. Zaci bý meli dojít k zaveru, ze odtece az do more.
Úcitel zmíní, ze v centrech mest muze podíl ploch s nepropustným povrchem dosahovat více
nez 70 %! Nasledne se ucitel zepta, co se stane s desťovou vodou, ktera spadne do travý. Zaci
výjadrují sve napadý.
Prace ve tríde
Pro pokracovaní aktivitý ve tríde je nutne, abý ucitel výtisknul fotografie ukazující celkový
pohled na problematickou, prípadne i kontrolní lokalitu. Stací výtisknout pro kazdý tým jednu
fotografii, idealne pro kazdý tým jinou. Fotografie bý melý mít rozmer priblizne 10 x 15 cm.
Krome techto fotografií ucitel výtiskne i výrez ze satelitní mapý (z bezne dostupných
internetových zdroju, napr. Google Mapý) pro zkoumanou lokalitu. Jedna se tedý o letecký
pohled na místo, ktere ucitel v predchozí casti aktivitý fotografoval.
Kazdý tým se rozdelí na polovinu, pricemz jedna polovina týmu dostane vzdý fotografii
celkoveho pohledu na lokalitu a druha polovina dostane výrez satelitní mapý. Zaci vlepí obrazký
do stredu pracovního listu c. 14 nebo na velký papír. Popísou vsechný prítomne povrchý a
posoudí jejich vhodnost pro danou lokalitu a pro utvarení prízniveho mikroklimatu. Ú
nevhodných povrchu navrhnou jejich výmenu za jiný povrch (viz ukazka v pracovním listu c. 14
pro ucitele). Inspiraci mohou hledat na karte s fotografiemi propustných povrchu.
Po uplýnutí dvaceti minut si týmý vzajemne prezentují sve navrhý. Spolecne význací v mape
mestske casti místa, kde provadeli vsakovací zkouský.
Alternativa: Trída tvorí výhodnocení najednou jako jeden celek. Úcitel nalepí na flipchart
fotografie lokalitý výtistene ve velikosti A4. Týmý postupne chodí a povrchý popisují
Možná úskalí
Nevhodne pocasí: voda se nebude vsakovat, je-li puda uz nasýcena po výdatnem desti. Pri
nedodrzení vsech pokýnu pracovního postupu bude i na nepropustnem povrchu voda unikat
mezi valcem a povrchem.
Výstupy
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Za kazdý tým výplnený pracovní listý c. 13 a c. 14, fotografie zkoumaných povrchu, fotografie
lokalitý jako celku, fotografie zaku pri praci.
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3.4.2.Posouzení kvality vody ve vodním toku nebo nádrži
Anotace
Zaci zkoumají blízkou vodní nadrz ci vodní tok. Loví bezobratle zivocichý, identifikují mezi nimi
bioindikatorý. Vsímají si zbarvení a zapachu vodý, merí pH. Na zaklade svých zjistení posoudí
kvalitu vodý.
Aktivita je vhodna zejmena tehdý, nachazí-li se vodní tok ci nadrz prímo v problematicke nebo
kontrolní lokalite. Nebo jako doplnkova aktivita na skolní výletý a skolý v prírode.
Cíle
Zak ovlada praci s pomuckami k odchýtu a sberu vodních bezobratlých zivocichu.
Zak urcí vodní bezobratle zivocichý s pomocí urcovacího klíce.
Zak dodrzuje pravidla bezpecne manipulace s zivocichý pri jejich odchýtu a pozorovaní.
Zak výsvetlí pojem bioindikator, identifikuje bioindikatorý mezi nalezenými zivocichý.
Zak výsvetlí, co je pH a jaký ma vztah ke kvalite vodý.
Zak se orientuje na stupnici pH, zmerí reakci univerzalním indikatorovým papírkem.
Zak zhodnotí kvalitu vodý na zaklade zbarvení, zapachu, pH vodý a prítomnosti vodních
zivocichu.
Místo
Vodní tok nebo vodní nadrz v okolí skolý.
Potřebný čas
30 minut + cas na presun na lokalitu.
Pomůcky
Pro kazdý tým: pracovní listy č. 16 a č. 17, informační list k posouzení kvality vody a
měření pH,

dichotomický určovací klíč

vodních

bezobratlých, lupa, cedník,

entomologická pinzeta, zvětšovací kelímek, plastová miska, tři pH indikační papírky,
tvrdá podložka na psaní, propiska, pitna voda z vodovodu v pullitrove pruhledne lahvi.
Příprava učitele
Zajistit, abý si týmý vzalý do terenu propisku, tvrdou podlozku na psaní a pitnou vodu
z vodovodu v pullitrove pruhledne lahvi.
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Teoretický základ
Ěxistuje mnoho metod slouzících k urcení kvalitý vodý. Nejjednodussím zpusobem vhodným i
pro mladsí zaký je posouzení zápachu a zbarvení vody, pricemz zpravidla platí, ze voda cira,
bez zatuchlosti a zapachu je kvalitní.
Spolehlivejsí metodou je urcení bezobratlých zivocichu prítomných ve vode. Dulezite je nalezt
mezi nimi bioindikátory, tedý tý zivocichý, kterí jsou citliví na cistotu vodý.
Merení pH je pouze orientacní metodou, protoze tato vlastnost vodý je velmi promenliva. Mení
se behem roku, ale take behem dne a noci. Ve dne probíha fotosýnteza, proto je pH výssí (pri
fotosýnteze se totiz spotrebovava oxid uhlicitý, který se ve vode bezne rozpoustí za vzniku slabe
kýseliný). Napríklad v rýbnících muze pri premnození ras a sinic dosahnout pH az silne
zasaditých hodnot pres 10. Naopak v mokradech, v nichz hojne roste mech raseliník, býva voda
extremne kýsela – pH zde klesa az k hodnote 3. Na hodnotu pH ma vliv take teplota, slození
podlozní horniný (napr. na zulovem podlozí je pH kýsele, na vapennem podloz í zasadite) ci
výskýt bakterií.
pH vodý udava, zda je kýsela nebo zasadita (zasaditost je opakem kýselosti). Výjadruje se císlem
na skale od 0 do 14. Velmi kýsele roztoký (napr. kýselina sírova) mají hodnotu pH 0, velmi
zasadite roztoký (napr. louh) mají hodnotu pH 14. pH 7 je neutralní (napr. cista destilovana
voda). Stupnice pH je logaritmicka, coz znamena, ze napr. pH 6 je desetkrat kýselejsí nez pH 7,
pH 5 je stokrat kýselejsí nez pH 7 apod.
Zdroje:
http://www.praha-priroda.cz/odborna-verejnost/kvalita-vodý/
http://stezka.hamerskýpotok.cz/pages/pruvodce-stezkou/blazejov--m.-ratmirov/19.-zastaveni.php
http://data.zemedelka.opava.cz/web_skola/voda_biomonitoring.pdf

Pracovní postup
Trída se premístí do terenu. Úcitel rozda týmum informacní listý k posouzení kvalitý vodý.
Výsvetlí zakum, co je pH a jak se merí, zaci prostudují informacní list. Dale ucitel rozda týmum
urcovací klíc i pracovní listý c. 16 a 17. Seznamí je s postupem prace pri urcovaní barvý a
zapachu vodý a s pouzívaním urcovacího klíce. Predvede manipulaci s pomuckami k lovu a
sberu zivocichu a zdurazní nutnost setrneho zachazení s zivými zivocichý. Spolecne s zaký
zopakuje, co znamena pojem bioindikator. Výsvetlí delení bioindikatoru do 3 skupin. Na praci
stanoví casový limit 20 minut.
Dale jiz pracují týmý samostatne, ucitel pouze kontroluje plnení jednotlivých ukolu a poskýtuje
radý. Úcitel doporucí, abý si zaci v týmu rozdelili ukolý, nejlepe tak, ze dva zaci merí pH, posuzují
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zbarvení a zapach vodý a zbýlí zaci loví a urcují bezobratle zivocichý. Úlovene zivocichý zaci
uchovavají pro prezentaci. Prubezne výplnují pracovní listý. Donesli-li zaci ze skolý pitnou vodu
z kohoutku, mohou zmerit její pH a porovnat s vodou z terenu.
Úcitel výfotografuje zkoumanou lokalitu a zaký pri praci.
Po 20 minutach nasleduje prezentace týmových výsledku. Zaci porovnají namerene ukazatele
a vzajemne si ukazou nalovene zivocichý. Spolecne stanoví stupen znecistení výbrane lokalitý.
Možná úskalí
Casova narocnost, nebezpecí spojena s pobýtem u vodý.
Výstupy
Za kazdý tým výpracovaný pracovní list c. 16 a 17, fotografie zkoumane lokalitý, fotografie zaku
pri praci.
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3.4.3.Vodní cyklus v městské krajině
Anotace
Zaci si pripomenou rozdílý mezi malým a velkým vodním cýklem. Týmý si zahrají deskovou hru,
pri níz si uvedomí, jak je vodní cýklus ve meste narusen. Diskutují o prícinach, nasledcích a
mozných kompenzacích tohoto narusení.
Cíle
Zak výsvetlí rozdíl mezi malým a velkým vodním cýklem.
Zak výsvetlí rozdíl mezi prubehem maleho vodního cýklu v prírodní a mestske krajine.
Zak objasní príciný a dusledký narusení maleho vodního cýklu v mestske krajine a navrhne
zlepsující opatrení.
Zak výsvetlí, co je zelena strecha.
Místo
Bezna trída nebo skolní zahrada.
Potřebný čas
30 – 45 minut.
Pomůcky
pro kazdý tým: informační list se schématem vodních cyklů, informační list s fotografiemi
propustných povrchů, karta s fotografiemi zelené střechy, mapa městské části, pracovní
list č. 18a / pracovní list 18b, herní plán Cesta vody + pravidla hry pro žáky + figurky +
hrací kostka do týmu / sada karet ke hře Koloběh vody + hrací kostka na stanoviště
Příprava učitele
Precíst si pravidla hrý.
Teoretický základ
Velký vodní cyklus je kolobeh, v nemz se voda (v ruzných skupenstvích) presouva mezi
pevninou a oceanem. Zjednodusene muzeme ríct, ze z rozsahle vodní plochý morí a oceanu se
výparuje velke mnozství vodý, ktere vlivem proudení vzduchu putuje nad pevninu a dopada
na ni v podobe desťových ci snehových srazek. Cast vodý se po dopadu dostane prímo nebo
skrze pudu do vodních toku a odtud opet do more.
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V malém vodním cyklu voda koluje pouze v ramci teze pevniný, v nasich podmínkach
predevsím mezi pudou, vegetací, ovzdusím a vodními toký a nadrzemi. Mezi místem výparu a
místem srazek je podstatne mensí vzdalenost nez ve velkem vodním cýklu. Navzdorý svemu
nazvu zpusobuje malý vodní cýklus vetsinu srazek dopadajících na pevninu.
V mestske krajine je malý vodní cýklus narusen, a to predevsím kvuli velkemu zastoupení
nepropustných ploch, nedostatku zelene a vodních prvku. Voda odchazí z mesta kanalizací,
potoký a rekami prýc místo toho, abý se vsakovala a nasledne se výparovaním vracela
do ovzdusí. Praktickými dusledký jsou výsusovaní vzduchu i pudý, nízka hladina spodní vodý,
výsýchaní pramenu, hýnutí vegetace.
Prumerný rocní uhrn srazek v Praze je priblizne 530 mm – tedý za rok naprsí v Praze na 1 m2
zhruba 500 litru vodý, a paklize je v nekterých místech podíl nepropustných ploch výssí nez 70
%, odtece zde z 1 m2 do kanalizace az 350 litru.
Ěxistují vsak moznosti, jak vratit srazkovou vodu do prirozeneho kolobehu. Hlavními
opatreními jsou premena nepropustných zpevnených ploch na propustne, výbudovaní zarízení
na zadrzovaní desťove vodý (napr. jezírka, sudý) a zarízení na vsakovaní desťove vodý – mezi ne
patrí stale oblíbenejsí tzv. zelene strechý.
Zelenou střechou rozumíme strechu domu nebo garaze, na níz dochazí k absorpci desťove
vodý na vhodnem substratu (sterk, zemina s vegetací, oblazký, písek apod.). Velkou výhodou
zelene strechý pro dum samotný je hlukova a tepelna izolace a ochrana povrchu.
Novinový článek Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rozvodnený Botic v prazských
Pruhonicích. Za povoden mohou nakupní zoný. Tak zní jednoznacný zaver prazských mestských
castí, ktere výplavil jindý nenapadný potok Botic. Prívalý desťove vodý ho zasobovalý
výbetonovane plochý obrích nakupních center v Pruhonicích a Cestlicích. Nic nezabraní tomu,
abý se povoden v Kreslicích, Zabehlicích a Hostivari opakovala. Miroslav Cerný zije v Kreslicích
na brehu Botice po desetiletí. Jeho dum nikdý za tu dobu neohrozovala velka voda. Az letos se
prihnala trikrat. Poprve zaroven s jarním taním snehu, podruhe pri velkých povodních na
zacatku cervna a nakonec jeste o ctrnact dní pozdeji. “Tohle drív nebývalo. Teď se voda zvedne
behem jednoho dne a je vsude. Ze vsech betonových ploch v nakupních zonach to stece sem,”
ríka Cerný. V Pruhonicích a Cestlicích výrostl od první poloviný 90. let nejvetsí obchodní
komplex v republice. Zabetonovana plocha parkovisť, obchodních hal a skladisť zabíra plochu
45 fotbalových hrisť. Duchodce Cerný se neplete, kdýz prícinu svých potízí vidí prave tam. Stejný
nazor mají hýdrologove i predstavitele samospravý. “Botic k nam priteka z Pruhonic. Drív tam
býlý jen pole a louký, kam se Botic mohl rozlevat. Desťova voda se tam mohla vsaknout. Dnes
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jsou v tech místech zpevnene plochý a hýpermarketý. Voda nema kam odtect, vrha se do korýta
Botice a u nas je první místo, kde se muze rozlít,” uvedl místostarosta Kreslic Martin Trefný.
Botic dal tece do Hostivare, Zabehlic a do Vltavý ustí na uzemí Prahý 2. Vsude tam na zacatku
cervna skodý pachala voda nasbírana predevsím na parkovistích obrí nakupní zoný. Letos to
býlo poprve, kdý Botic predstavoval pro obývatele Prahý srovnatelne riziko s Vltavou.
Predstavitele Prahý dokonce planovali, ze u Botice zaplatí podobne zabraný, jake chraní brehý
Vltavý. Útracet bý se nemuselo, kdýbý samosprava v minulosti planovala výstavbu s ohledem na
protipovodnove planý, coz se ale nedeje. “V obchodní zone se staví vesele dal,” ríka Robin Nase
z Ceske inspekce zivotního prostredí. “Rozvoj uzemí se deje takzvanou salamovou metodou,
staví se po malých castech, ktere hýdrologickým planum vzdý výhoví. Kdýbý se zona schvalovala
v celku, museli bý developeri prijmout opatrení,” dodal Nase. Znamena to, ze za jiných okolností
bý areal musel být opatren vsakovacími plochami, prípadne nadrzemi, ktere bý vodu z Pruhonic
a Cestlic zadrzelý. Dnes jakakoli ochrana chýbí a vode nasbírane na betonových plochach nic
nebraní, abý tekla dal do Prahý. Potíz je v tom, ze nelze jednoznacne urcit viníka soucasneho
stavu. Pokud stavitele budují obchodní zonu po castech podle platných stavebních povolení,
nelze je volat k zodpovednosti za velkou vodu v Kreslicích a zbýtku Prahý. Inspekce zivotního
prostredí v prípade staveb v Pruhonicích a Cestlicích pravidelne doporucuje protipovodnova
opatrení. Podle Nase ale není patrne, ze bý se uredníci doporuceními inspekce rídili. Lide z okolí
poukazují na neblahý stav v okolí Botice nejmene od roku 2009.
Dalsí informace o vode v Praze nalezete v zaznamu prednaský ze Skautskeho institutu Příhody pražské přírody: Dešťová voda ve městě dostupný ze:
https://www.ýoutube.com/watch?v=SodLs5LwQNQ&feature=ýoutu.be
Zdroje:
http://arnika.org/kolobeh-vodý
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/klimaticka-zmena-a-vodni-rezim-krajiný/
http://www.vlastnimarukama.cz/zatravnena-kvetouci-strecha/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vodý
http://www.waterparadigm.org/download/Voda_pre_ozdravenie_klimý_Nova_vodna_paradigma.pdf
http://www.pocitamesvodou.cz/abý-destova-voda-ve-mestech-nepusobila-skodý-ale-býla-k-uzitku/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/sharedprod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf

Pracovní postup
Úvodní cast hodiný je venovana objasnení maleho a velkeho vodního cýklu. Úcitel da týmum
výtistena schemata vodních cýklu, prípadne je promítne na interaktivní tabuli. Zaci mají popsat,
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co se na obrazku deje (výparovaní, srazký, odtok vodý atd.). Úcitel výsvetlí rozdíl mezi malým a
velkým vodním cýklem.
Nasleduje simulacní hra Cesta Kapký (deskova hra pro mladsí zaký) nebo Kolobeh vodý
(pohýbova hra pro starsí zaký). Obe hrý demonstrují narusení maleho vodního cýklu ve meste.
Dulezite je shrnutí po skoncení hrý. Úcitel se pta: „V jakém skupenství se vyskytuje voda
ve vzduchu? Na jaké povrchy kapky dopadaly? Co se s kapkami/molekulami vody na těchto
površích stalo? Co se stalo s kapkami/molekuly vody, které dopadly na střechu domu? Která část
obrázku reprezentuje malý vodní cyklus? Která část obrázku reprezentuje velký vodní cyklus? Jak
by kapky/molekuly vody z mraku putovaly, kdyby byl na obrázku místo města les?“
Úcitel shrne dusledký narusení maleho vodního cýklu ve mestech, jako: Rýchlejsí povodne a
vetsí síla jejich dopadu, Teplota a prasnost ve mestech, Zivotní podmínký pro zelen ve mestech.
Úcitel muze doplnit uvahu na tema, ze se zmenami klimatu bude voda stale dulezitejsí: ve
strední Ěvrope prsí mene casto a více naraz. Cekají nas tak castejsí sucha i castejsí povodne.
Presto lide delají v krajine radu zmen, ktere odtok vodý z krajiný urýchlují a zvýsují tak riziko
povodní i nedostatku vodý.
Úcitel dale rekne, ze krome zvýsovaní podílu propustných povrchu existují i jine moznosti, jak
obnovit malý vodní cýklus, napr. sazet stromý, budovat male vodní nadrze ci zelene strechý.
Úcitel ukaze zakum fotografie zelených strech a pta se, zda zaci vedí o nejake zelene strese
v okolí.
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Hra cesta kapky (+ pracovní list 18a):
Kazdý tým ma k dispozici hrací plan, pokýný ke hre, kostku a figurký. Vsechný týmý hrají
paralelne.
Kazdý z zaku ma k dispozici nekolik kapek predstavujících vodu ve vzduchu. Strídají se ve hre
tak, ze první nasadí jednu figurku do leveho horního rohu obrazku a hazí kostkou nekolikrat za
sebou, dokud jeho kapka nedoputuje do velke bubliný v leve nebo prave casti obrazku. Teprve
potom nasazuje kapku dalsí zak. Po posledním zakovi nasazuje figurku znovu první zak.
Císla 1 az 6 znamenají, ze se cesta pokracuje podle hodnotý, ktera na kostce padne. Sýmbol S/L
znamena, ze o ceste rozhoduje sude ci liche císlo.
Zaci mají za ukol si peclive vsímat, kudý kapka cestuje!
První kolo koncí ve chvíli, kdý vsechný vase kapký doputovalý do bublin v leve nebo prave casti
obrazku. Kapký z leve casti obrazku zustalý v krajine, kde prselo, a proto se smejí vratit do hrý
– s temito kapkami hrajte druhe kolo. Pocet kapek ve druhem kole tedý bude nizsí nez v prvním
kole.
Hra koncí ve chvíli, kdý se v bubline v prave casti obrazku nahromadí 20 kapek.

66

Hra Koloběh vody (+ pracovní list 18b):
Kolobeh vodý je pohýbova simulacní hra, ktera ilustruje kolobeh vodý v ruzných mestských
prostredích. Úcastníci ve hre výstupují v roli molekulý vodý. Vsichni zacínají v mraku a pres
ruzna mesta a prostredí se dostavají do more a zpet. Jejich pohýb je rízen hodý kostkou.
Pravdepodobnosti výparení, vsaku, odtoku odpovídají realite.
Hra se da hrat ve tríde, venku nebo v telocvicne. Výtistene hrací kartý ucitel rozmístí po uzemí
priblizne podle schematu níze. Velikost uzemí ovlivní delku hrý i její fýzickou narocnost.
Kazdý hrac se ve hre promení v molekulu vodý. Vsichni hraci dostanou pracovní list ke hre a
postaví se ke startovní karte mraku. Jejich dalsí pohýb vzdý zalezí na hodu kostkou na kazdem
stanovisti – u kartý. Na kazde karte je napsano, co nasleduje podle toho, co padne na kostce.
Pred hrou je nutne hracum popsat, kde je co, abý stanoviste zbýtecne dlouho nehledali.
Kazdý zak sam za sebe do sveho pracovního listu zakreslí sipkami svoji cestu v prubehu hrý.
Pracuje pritom sam bez mluvení a nahlízení k ostatním. Nasledne ve svých týmech porovnají
sve cestý a do pracovního listu si mohou doplnit chýbející spojení.

Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Fotografie zaku pri hre.
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3.5.

Závěr projektu – zpracovaní informací

Dílčí výstupy zaci zaznamenavají do pracovních listu. Úcitele dílcí výstupý prubezne umisťují
na webove stranký projektu „Mesto do kapsý“ ve forme textu a fotografií zaku a jejich
pracovních listu. Zprístupnení výsledku na webových strankach projektu umozní zakum vsech
zapojených skol, abý si prohledli praci ostatních a vzajemne take porovnali sva zjistení.
Projekt take pocíta s výtvorením alespon jednoho hlavního závěrečného výstupu. Tento
výstup bý mel postihovat nektere ze zjistených problemu. Muze ho výtvorit buď trída jako celek
ci kazdý tým zvlasť. Muze výchazet z jiz existujících dílcích výstupu, napr. grafu, fotografií,
termovizních snímku, výtvarných navrhu zlepsujících opatrení apod. Tento výstup doplní mapa
mestske casti s význacením problematicke a kontrolní lokalitý.
Výtvorene závěrečné výstupy poslouzí k prezentaci ostatním zakum a ucitelum, kterí
do projektu nebýli zapojeni, a take rodicum zaku. Je mozne je vývesit na verejnem míste mimo
skolu, napríklad na uradu mestske casti, v místní knihovne a podobne. Po skoncení projektu
výuzije 01/71 ZO CSOP Koniklec, p. s. tento výstup pri prezentaci skolý na akcích pro verejnost.
Prezentaci dílcích i celkových výstupu v lokalních tistených nebo elektronických mediích zajistí
ZO CSOP Koniklec.
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3.5.1.Shrnutí, zhodnocení, návrhy na zlepšení, tvorba výstupů
Anotace
Zaci si pripomenou sva zjistení z predchozích aktivit. Zhodnotí problematickou a kontrolní
lokalitu. K nalezeným problemum navrhnou obecna i konkretní opatrení pro zlepsení.
Zjistení zpracují do podobý plakatu nebo ppt prezentace (lze zadat jako ukol do hodin výpocetní
techniký nebo výtvarne výchový).
Cíle
Zak zhodnotí okolí skolý z mikroklimatickeho hlediska.
Zak navrhne konkretní opatrení, jak zlepsit mikroklima okolí skolý.
Zak výtvorí odpovídající výstup k prezentovaní.
Místo
Bezna trída / pocítacova ucebna.
Potřebný čas
45 – 90 minut nebo 10 minut shrnutí a zadaní prace do jine hodiný (výpocetní techniký,
výtvarne výchový)
Pomůcky
Mapa městské části, flipchartý / PC.
Příprava učitele
Pripravit vsechný dosavadní výstupý zaku.
Pracovní postup
Účitel si s žáký připomene všechný uskutečněné aktivitý. Následně vede žáký k nalezení
souvislostí mezi jednotlivými mikroklimatickými činiteli, tedý mezi výsledký jednotlivých
měření (vlhkost vzduchu – teplota vzduchu - prašnost - množství zeleně - množství vodních
prvků). Vede rozhovor s žáký tak, abý formulovali hlavní zjištění, k nimž dospěli. Žáci porovnají
mikroklima problematické a kontrolní lokalitý. Popíší hlavní zjištěné problémý a navrhnou
zlepšující opatření, a to jak obecná, tak konkrétní, včetně způsobů, jak oni sami mohou přispět
ke zlepšení. Třída společně diskutuje nad zjištěnými informacemi, formuluje hlavní závěrý.
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Účitel spolu s žáký výbere tý závěrý, zjištěné problémý a návrhý opatření, které bý třída chtěla
prezentovat veřejnosti.
Výstupem projektu bý mel být plakat nebo ppt prezentace trídý nebo jednotlivých týmu. Výstup
bý mel obsahovat soupis zjistených problemu a navrzených opatrení. Je vhodne ho doplnit
nakresý, fotografiemi, planký a podobne.
Alternativa: Úcitel muze se zaký projekt shrnout a zadat praci na výstupu projektu do jine
hodiný (Výpocetní technika, výtvarna výchova).
Možná úskalí
Casova narocnost.
Výstupy
Za trídu nebo za týmý výstup postihující nalezene problemý a navrhý jejich resení.
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3.5.2.Závěrečná hodina – prezentace výstupů
Anotace
Zaci prezentují svou praci lektorovi z ekocentra Koniklec. Ten s nimi vede diskusi nad zjisteními
a navrzenými opatreními.
Cíle
Zak prezentuje svou praci v projektu.
Zak diskutuje nad výsledký projektu.
Místo
Bezna trída, konferencní místnost pro prizvaní dalsích tríd, idealne výbavena projektorem ci
interaktivní tabulí k promítnutí fotografií z projektu.
K prezentaci je mozne prizvat ostatní rocníký, nizsí rocníký, rodice, zastupce mestske casti.
Potřebný čas
45 minut.
Pomůcky
Výstupý projektu.
Příprava učitele
Zajistit vhodnou trídu.
Pracovní postup
Zaci prezentují svou praci. Lektor s nimi vede diskusi nad zjisteními a navrzenými opatreními.
V samotnem zaveru projektu výplní kazdý zak dotazník s testem (shodným s testem v uvodním
zakovskem dotazníku). Porovnaním výsledku zjistíme znalostní pokrok trídý.
Možná úskalí
Casova narocnost, prezentacní dovednosti zaku.
Výstupy
Fotografie z prezentovaní.
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Poznámky:
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