
 
 

 

 

Mikroklima okolí školy  

 

 

Projektová výuka 
doplňková metodická příručka 

 
 

 

 

  



 
 

Obsah 

 

1. Ú vod a obecne  informace o projektu ........................................................................................ 1 

1.1. Fotodokumentace a nahrávání výstupů .................................................................... 2 

1.2. Du lež ite  kontakty ............................................................................................................ 2 

2. Projektem krok za krokem ....................................................................................................... 3 

2.1. Zahájení projektu – úvodní hodina ............................................................................ 4 

2.2. Zkouma ní  lokalit – Ovžduš í  ............................................................................................ 5 

2.2.1. Úvodní terénní aktivita ..................................................................................... 5 

2.2.1.1. Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých dřevin 5 

2.2.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami .......................................................... 7 

2.2.3. Hledání informací a tvoření hypotéz .............................................................. 8 

2.2.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz ................................................. 8 

2.2.4.1. Me r ení  praš nošti ovžduš í  pomocí  kre mu ...................................................... 9 

2.2.4.2. Me r ení  dopravní ho žatí ž ení  mí šta ................................................................ 11 

2.2.5. Závěr tématu ..................................................................................................... 15 

4.1. Zkouma ní  lokalit – Voda ............................................................................................... 16 

4.1.1. Úvodní terénní aktivita ................................................................................... 16 

4.1.1.1. Vodní cyklus v me štške  krajine  ................................................................... 16 

4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami ........................................................ 20 

4.1.3. Hledání informací a tvoření hypotéz ............................................................ 20 

4.1.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz ............................................... 21 

4.1.4.1. Zkouška vsakování na různých typech povrchů ..................................... 21 

4.1.5. Závěr tématu ..................................................................................................... 24 

4.1. Zkouma ní  lokalit – Zelen  .............................................................................................. 25 

4.1.1. Úvodní terénní aktivita ................................................................................... 25 

4.1.1.1. Zkouma ní  teplotní ch pome ru  lokality ......................................................... 25 

4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami ........................................................ 27 

4.1.3. Hledání informací a tvoření hypotéz ............................................................ 27 

4.1.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz ............................................... 28 

4.1.4.1. Měření vlhkosti a teploty vzduchu ............................................................ 28 



 
 

4.1.4.2. Vy žnam roštlin pro maly  vodní  kolobe h ...................................................... 31 

4.1.5. Závěr tématu ..................................................................................................... 34 

1.1. Za ve r projektu – žpracovaní  informací  ....................................................................... 35 

 

 



1 
 

1. Úvod a obecné informace o projektu 

Tato brož ura je dopln kovou metodikou pro projektovou vy uku projektu MĚ STO DO KAPSY – 

MIKROKLIMA OKOLI  S KOLY 2019/2020, ktery  pr ipravila 01/71 ZO Č SOP Koniklec, p. š. pro ž a ky 

praž šky ch ža kladní ch š kol.  

 

 „Mikroklima okolí  š koly“ je projekt, ktery  ž a ky pr iva dí  do tere nu, kde žkoumají  kvalitu ovžduš í , 

pr í tomnošt, funkci a kvalitu vody a želene . Z a ci v okolí  šve  š koly najdou problematickou lokalitu, 

ve ktere  v pru be hu š kolní ho roku študují  ž ivotní  proštr edí  a srovnávají jí s lokalitou kontrolní. 

Na konci š kolní ho roku navrhují  opatr ení  vedoucí  ke žlepš ení  te to lokality ž  hlediška její ho 

mikroklimatu.  

 

Hlavní myšlenka projektu aneb informace, ktera  by v de tech me la žu štat: Zelené plochy ve 

městě zadržují dešťovou vodu, zvlhčují, ochlazují a čistí ovzduší. (viž metodicka  pr í ruc ka pro uc itele) 

 

Mikroklima okolí  š koly je dlouhodobý projekt, ktery  mu ž e probí hat v projektovy ch dnech 

nebo by t realižova n poštupne  v jednotlivy ch hodina ch vy uky. Projekt je koncipova n tak, ž e 

projektove  aktivity vedou převážně učitelé, žatí mco lektor i 01/71 ZO Č SOP Koniklec, p. š. plní  

použe roli ašištentu .  

 

Projekt zasahuje svou náplní do vzdělávacích oblastí: Č love k a pr í roda, Informac ní  a 

komunikac ní  technologie, Matematika a její  aplikace a da le do pru r ežovy ch te mat 

Ěnvironmenta lní  vy chova, Media lní  vy chova a Vy chova demokraticke ho obc ana.  

  

(viž metodicka  pr í ruc ka pro uc itele) 
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1.1. Fotodokumentace a nahrávání výstupů 

Velice du lež itou šouc a ští  projektu je fotodokumentace, neboť je du kažem o uškutec ne ní  aktivit, 

šlouž í  pro prežentaci a medialižaci projektu.  

Fotodokumentaci žkoumany ch mí št, ž a ku  pr i pra ci, jednotlive  ž a kovške  vy štupy, text o pru be hu 

aktivit uc itel nahra va  na webove  štra nky projektu.  

 

Webové stránky projektu: 

www.meštodokapšy.cž/mikroklima-okoli-školy 

(přihlášení vpravo nahoře v liště) 

 

 

1.2. Důležité kontakty 

Koordinátor a lektor projektu: 

Ing. Dalia Peterova  

dalia.peterova@ekocentrumkoniklec.cž 

tel. +420 723 245 157 

 

 

Lektoři projektu: 

Mgr. Lenka Winterova  

lenka.winterova@ekocentrumkoniklec.cž 

tel. +420 737 650 778 

 

 

Mgr. Ivan Čuker 

icuker@šežnam.cž 

tel: +420 606 576 628 

 

  

http://www.mestodokapsy.cz/mikroklima-okoli-skoly
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2. Projektem krok za krokem 

 

Projekt še škla da  ž úvodní hodiny, TŘÍ TEMATICKÝCH OKRUHŮ Ovzduší, Zeleň, Voda a 

závěru projektu – tvorbou a prežentací  vy štupu . 

 

Každý TEMATICKÝ okruh se skládá z: 

1. Úvodní terénní aktivity 

2. Brainsormingu nad rozdíly a příčiny (ideální stav vs.  stav okolí) 

3. Hledání informací a tvoření hypotéz  

4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz 

5. Závěru tématu 

 

Po ověření hypotéz může učitel pro doplnění tématu využít zbývající aktivity z projektu.  
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2.1. Zahájení projektu – úvodní hodina 

Úc itel r ekne ž a ku m, ž e v na šledují cí ch me ší cí ch še budou špolec ne  ve novat projektu 

žame r ene mu na žkouma ní  ž ivotní ho proštr edí  v okolí  š koly. 

  

Pote  da  ž a ku m vyplnit u vodní  dotažní k še žnaloštní m teštem, pro ktery  štanoví  c ašovy  limit 10 

minut. Zdu ražní  ž a ku m, ž e nejde o žna mkovany  tešt., Čcí lem dotažní ku je žjištit jejich žnalošti, 

dovednošti a poštoje pr ed žaha jení m projektu. Po škonc ení  projektu vyplní  vš ichni ž a ci 

dotažní k žnova, aby mohli pošoudit, co nove ho še nauc ili.  

 

Na šledne  uc itel polož í  ž a ku m poštupne  tyto ota žky: 

 „Co je to životní prostředí? Co si představí pod pojmem mikroklima? Čeho se mikroklima týká?“ 

Jaký je vztah pojmů životní prostředí a mikroklima?  

Úc itel da  proštor vš em ž a ku m, kter í  še chte jí  vyja dr it. Odpove di na pošlední  dve  ota žky mohou 

ž a ci c i uc itel žapišovat na dva velke  papí ry c i interaktivní  tabuli (doporuc ujeme ulož it pro 

požde jš í  využ ití ). 

 

Úc itel ši špolec ne  še ž a ky odpoví  na ota žky, vymeží  pojmy jako klima a mikroklima, pr edštaví  

projekt MIKROKLIMA OKOLI  S KOLY, šežna mí  ž a ky š organižac ní  formou projektu a vyšve tlí , ž e 

mikroklimatem okolí  š koly še budou žaby vat ve tr ech TĚMATIČKY ČH OKRÚZI ČH - Ovžduš í , 

Zelen , Voda. 

 

Pote  probe hne rožde lení  ž a ku  do ty mu  tak, aby kaž dy  ty m me l pokud mož no c tyr i až  pe t c lenu . 
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2.2. Zkoumání lokalit – Ovzduší 

Hlavní  myš lenka tematicke ho okruhu Ovžduš í , ke ktere  by děti měly postupně sami dojít: 

Znečištění ovzduší v Praze je způsobeno převážně dopravou a množství prachu v ovzduší 

v okolí silnic je snižováno zelení. 

 

2.2.1. Úvodní terénní aktivita 

Ú vodní  tere nní  aktivitou je „Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a 

jehličnatých dřevin“ upravenou pro projektovou vy uku. Na roždí l od be ž ne  prova de ne  aktivity, 

kterou ž a ci prova dí  na problematicke  (žnec iš te ne  lokalite  š frekventovanou komunikaci) a 

kontrolní  lokalite  (š parkem, žahradou), ž a ci nebudou dopr edu ve de t, v c em roždí l žkoumany ch 

lokalit špoc í va . Z a ci vymyšlí  2 – 4 ž ru žny ch du vodu  odliš na  mí šta v okolí  š koly, kam še vydají  

š uc itelem ští rat prach ž lištu , tak aby meži nimi byla mí šta, kde budou moct ž a ci žkoumat 

štromy v blí žkošti frekventovane  komunikace, me ne  frekventovane  šilnice a naopak štromy 

od komunikace vžda lene , š vyrovnany m poc tem lištnaty ch a jehlic naty ch štromu . 

2.2.1.1. Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a 

jehličnatých dřevin 

Anotace 

Z a ci jednoduchy m pokušem žjiští , jak dr eviny žachycují  vžduš ny  prach. Vš imnou ši, ž e opadave  

lištnate  dr eviny jšou prachem žnec iš te ne  me ne  než  jehlic nate  dr eviny a šta leželene  dr eviny. 

Pochopí  du lež itošt jejich vyšažova ní  ve me šte , žejme na pode l ruš ny ch šilnic. 

Aktivitu lze uskutečnit nejdříve 3 dny po dešti.  

Aktivita nelze uskutečnit na opadavých listnatých dřevinách v brzkém jaře.  

 

Cíle 

Z a k žformuluje hypote žu. 

 

Místo 

2 – 4 mí šta v okolí  š koly, š frekventovanou komunikací  a bež. 

 

Potřebný čas 

10 – 15 minut v kaž de  lokalite  + c aš na pr ešun na lokality. 
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Pomůcky 

Pro kaž de ho ž a ka 2 papírové ubrousky. Pro tr í du rozprašovač š vodou. 

 

Příprava učitele 

Sledovat poc aší  ve tr ech pr edchoží ch dnech. 

 

Teoretický základ 

Praha patr í  ž hlediška žnec iš te ní  ovžduš í  dlouhodobe  meži nejví ce žatí ž ene  oblašti v Č eške  

republice. Za nejvy žnamne jš í  žnec iš ťují cí  la tky (polutanty) je obecne  považ ova n oxid uhlic ity , 

oxid uhelnaty  c i jine  š kodlive  plyny. V pošlední ch letech še dí ky nar í žení  Ěvropške  unie a jiny ch 

organižací  podar ilo šní ž it alešpon  množ štví  plynu  vžnikají cí ch ž pru myšlove  c innošti a vy roby, 

a to pr edevš í m tlakem na tova rny, ktere  odšir ují  i jinak c iští  vžduch vypouš te ny  do atmošfe ry. 

Koncentrace jiny ch la tek vš ak žu šta va  vyšoka . 

Novy m u štr ední m proble mem še šta va  prach. Je šlož itou šme ší  mnoha la tek, hlavne  ší ranu , 

dušic nanu , amonny ch šolí , uhlí ku (šaží ), ne ktery ch kovu  (olova, kadmia, chromu, niklu, 

manganu), pr í padne  i te kavy ch organicky ch la tek a polyaromaticky ch uhlovodí ku  (benžopyren 

aj.). Tyto drobne  c a štec ky pevne ho škupenštví  jšou velmi lehke , a proto le tají  vžduchem. Kvu li 

te to vlaštnošti še vž il pojem „polétavý prach“. Ožnac uje še jako PM, pr ic emž  rožliš ujeme 

kategorie PM10, PM2,5 a PM1,0, podle velikošti c a štic. Napr . PM10 jšou c a štice do 10 mikrometru  

(tj. tiší cin milimetru). Č í m menš í  pru me r c a štice ma , tí m de le žu šta va  v ovžduš í . Č a štice PM10 

„poletují “ ve vžduchu ne kolik hodin, PM1,0 i ne kolik ty dnu , dokud nejšou špla chnuty deš te m. 

Prach velmi šnadno vdechneme. Č í m jšou c a štice menš í , tí m hloube ji še do dy chací ch cešt 

doštanou. V pru duš ka ch a plicí ch š kodí  jednak šamotny m mechanicky m žapra š ení m a jednak 

obšahem jedovaty ch a rakovinotvorny ch la tek. Du šledkem jšou onemocne ní  dy chací ch cešt a 

plic, šrdce a ce v, alergie c i poš kožení  ješ te  nenaroženy ch de tí .  

Prach je produkova n žejme na ru žny mi špalovací mi procešy – automobilovou dopravou 

(pr edevš í m diešelovy mi motory), tepelny mi elektra rnami, doma cí m vyta pe ní m nekvalitní mi 

palivy, špalova ní m odpadku , a da le pr i te ž be  neroštny ch šurovin c i ve trny m odnošem drobny ch 

c a štec ek pu dy ž ploch š maly m vegetac ní m krytem. 

Na jednom mí šte  mu ž e ža rok špadnout až  20 kg prachu na jeden metr c tverec ní . Č eška  

republika roc ne  vypouš tí  do ovžduš í  1,5 milionu tun prachu! Ke šní ž ení  praš nošti ve me šte  

poma hají  napr í klad roštliny (pr edevš í m dr eviny), ktere  žachycují  prach na švy ch lištech. Z nich 

še c a št prachu šplaví  deš te m na žem. Poma ha  take  žvlhc ova ní  vžduchu (napr . doma cí  

žvlhc ovac e, kropení  šilnic, pr í tomnošt vodní ch ploch). 
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Zelen  na š doka ž e ochra nit pr ed š kodlivy mi vlivy ž ovžduš í , a to pr edevš í m tí m, ž e pu šobí  jako 

filtr. Zachyta va  jemne  prachove  c a štice že vžduchu, c í mž  žabra ní  jejich vdechova ní . Č í m je 

v lokalite  ve tš í  praš nošt, tí m ví ce jšou dr eviny žnec iš te ne . Je velmi du lež ite  vyšažovat 

ve me štech jehlic nany a šta leželene  dr eviny (ažalka, žimoštra ž, žimolež, dr iš ťa l, hlohyne , 

škalní k, cešmí na apod.), neboť žachycují  prach celoroc ne . 

 

Zdroj: 

http://hluk.epš.cž/hluk/emiše/poletavy-prach-%Ě2%80%93-neviditelna-hrožba/ 

 

Pracovní postup 

Tr í da še pr ešune poštupne  na jednotlive  lokality, kde uc itel rožda  kaž de mu jeden ubroušek. 

Kaž dy  ž a k ši ubroušek navlhc í  a žvolí  jednu dr evinu, avš ak ne žcela libovolnou. Tr etina ž a ku  

(ty mu) ši vybere jehlic nan, druha  tr etina žvolí  lištnatou opadavou dr evinu a pošlední  tr etina 

šta leželeny  ker . Z a ci šetr ou du kladne  lištnatou c i jehlic natou ve tvic ku, a to hloube ji v korune , 

vy š e než  1 m nad žemí . Úbroušek ši ponechají .  

Z a ci porovnají  žnec iš te ní  ubroušku  ž ru žny ch lokalit a take  ubroušky použ ite  na ru žny ch typech 

dr evin. Úbroušky není  nutne  vyhažovat, ny brž  mohou pošlouž it pr i budoucí  prežentaci. 

 

Možná úskalí 

Po deš ti bude prach patrny  použe na jehlic naty ch dr evina ch a šta leželeny ch dr evina ch 

š dršne jš í mi lišty. 

 

Výstupy 

Fotografie žnec iš te ny ch ubroušku  ž obou lokalit, fotografie ž a ku  pr i pra ci.  

 

2.2.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami 

Po na vratu do tr í dy uc itel ž a ku m uka ž e c išty  ubroušek a r ekne, ž e takhle by v idea lní m pr í pade  

me l ubroušek vypadat po šetr ení  lištu. Z a ci še v ty mech žamyšlí  nad tí m, c í m by mohlo by t 

žpu šobeno, ž e jejich ubroušky nejšou vž dy c ište , odkud še na lištech bere prach a proc  na 

ne ktery ch štromech še nacha ží  ví ce prachu než  na jiny ch. 

 

 

http://hluk.eps.cz/hluk/emise/poletavy-prach-–-neviditelna-hrozba/


8 
 

Tip na ota žky pro uc itele: 

 Co je zdrojem prachu ve městě?  

 Proč se o něj zajímáme? Škodí nám? Jak? Co se stane, když ho vdechneme? 

 Kde se prach nachází, kde se usazuje?   

 Jakým způsobem lze předejít znečištění ovzduší prachem? 

 Jakým způsobem lze odstranit prach z ovzduší? 

 

2.2.3. Hledání informací a tvoření hypotéz 

Z a ci ve škupina ch žkuší  ke švy m teorií m dohledat informace na poc í tac i a žformulovat 

hypote žu k ove r ení .  

 

Tip na klí c ova  šlova: 

 ždroj prachu, prach doprava, pole tavy  prach, želen  a prach 

 

Tip na hypote žy: 

 H1: Prach sedající na stromy je převážně z dopravy.  

 H2: Kolem frekventovaných silnic naměříme více prachu než kolem těch, kde jezdí 

méně aut. 

 H3: Kolem silnice, kde není zeleň, bude více prachu ve vzduchu než kolem té, kde je 

zeleň vysázená. 

 nebo naopak H4: Prach sedající na stromy není převážně z dopravy a jeho množství 

bude stejné kolem různě velkých silnic. 

 

2.2.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz 

Žáci si z následujících dvou vyberou jednu aktivitu k ověření hypotéz: 

 Měření prašnosti ovzduší pomocí krému (H1, H2, H3) 
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 Měření dopravního zatížení místa (H2) 

2.2.4.1. Měření prašnosti ovzduší pomocí krému 

Anotace 

Z a ci provedou jednoduchy  ví cedenní  experiment a porovnají  množ štví  prachu ve vžduchu na 

ru žny ch lokalita ch. Aktivitu lže uškutec nit, pokud na šledují cí  4 dny není  pr edpove žen de š ť. 

 

Cíle 

Z a k ove r í  hypote žu. 

 

Místo 

Lokality ž u vodní  aktivy podle hypote žy na ove r ení :  

 lokalita š frekventovanou komunikací  a druha  od komunikace vžda lena  (park, žahrada) 

 lokalita š frekventovanou komunikací  a druha , kde jezdí méně aut. 

 lokalita s komunikací se zelení a bez zeleně 

Na šledne  be ž na  tr í da. 

 

Potřebný čas 

15 minut v kaž de  lokalite  – pr í prava a inštalace Petriho mišek, (po 4 - 7 dnech 10 minut 

v kaž de  lokalite  - šbe r mišek) a 20 minut rožbor kre mu + c aš na pr ešuny na lokality. 

 

Pomůcky 

Tuba hustého bílého krému, ižolepa, nu ž ky, 

pro kaž dy  ty m: Petriho miska s víčkem, lupa, pracovní list č. 3, dr í vko (pr í padne  širka, 

š pejle), tvrdá podložka na psaní, bí ly  papí r A4. 

 

Příprava učitele 

Pr ipravit ižolepu, nu ž ky, pro kaž dy  ty m bí ly  papí r A4, tvrdou podlož ku na pšaní  a dr í vko. 

Sledovat pr edpove ď poc aší . 

 

Pracovní postup 

Úc itel še pr emí ští  š ž a ky do tere nu. Rožda  kaž de mu ty mu Petriho mišku a necha  kolovat tubu 

š kre mem. Inštruuje ž a ky, aby do obou mišek (dna i ví c ka) nanešli 1 cm vyšokou vrštvu 
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kre mu (nerožtí rat po cele m dnu mišky, špí š e vytvor it jakouši kupu). Kaž dy  ty m umí ští  jednu 

mišku do první  lokality a druhou do druhe . 

Mišky še inštalují  do vodorovne  polohy. Lže je žafixovat pomocí  prouž ku  ižolepy. Dana  mí šta 

muší  by t doštatec ne  exponova na prachovy m c a šticí m a pokud mož no take  ukryta pr ed žraky 

kolemjdoucí ch, tedy alešpon  1,5 metru nad žemí . Idea lní mi mí šty jšou ží dky, štr í š ky, štr echy 

žašta vek MHD, poutac e benží novy ch pump, okenní  parapety, tabule na ku lech, rožeklane  

štromy. Pokud je to mož ne , mišky jednotlivy ch ty mu  by me ly by t na ru žny ch štanoviš tí ch. 

Úc itel vyfotografuje štanoviš te  a take  ž a ky pr i pra ci.  

Mišky je potr eba nechat na štanoviš tí ch minima lne  4 dny. Na hušte m maštne m kre mu še 

šnadno ušadí  prachove  c a štice. Pokud v te to dobe  pr ijde šilny  c i trvaly  de š ť, pokuš je tr eba 

opakovat (vylí t vodu ž mišek, doplnit kre m a žnovu poc í tat 4 dny). Naopak je-li pr edpove ď 

poc aší  na nadcha žejí cí  dny pr í žniva , mu ž eme mišky nechat na štanoviš ti de le. 

Po uplynutí  žmí ne ne  doby uc itel š ž a ky vyžvedne mišky, nebo žau koluje ž a ky, aby je vyžvedli 

šami ceštou do š koly. Úc itel da  kaž de mu ty mu lupu, dr í vko a pracovní  lišt c . 3. Z a ci mají  ža 

u kol be hem 10 minut prove št rožbor kre mu a žodpove de t ota žky 1 až  5 v pracovní m lištu. 

Pro lepš í  šrovna ní  je vhodne  polož it obe  mišky na bí ly  papí r (dopšat na žvy lokalit) a take  

ude lat v kre mu dr í vkem ry hu, aby byl dobr e patrny  roždí l meži pu vodní m a novy m 

žbarvení m kre mu. Úc itel vyfotografuje mišky alešpon  jednoho ty mu. Pr i doštatku c ašu lže 

kre m v miška ch požorovat pod binokula rní  lupou. Mišky š kre mem není  nutne  likvidovat, 

mohou pošlouž it pro požde jš í  prežentaci ve š kole. 

Po dešeti minuta ch ty my šde lí  oštatní m šve  ža ve ry, uc itel prožatí m jejich na žory nehodnotí . 

Pote  ž a ci doštanou dalš í ch dešet minut na vypracova ní  pošlední ho u kolu c . 6 v pracovní m 

lištu. Ten jim poškytne teoreticke  informace o prachu. Z a ci pr ec tou doplne ny  text nahlaš, 

uc itel nava ž e kontrolní mi ota žkami: „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.  

 

Možná úskalí 

Dlouhodobe  deš tive  poc aší , žtra ta nebo žnic ení  mišek. 

 

Výstupy 

Za kaž dy  ty m vyplne ny  pracovní  lišt c . 3; fotografie obou štanoviš ť, kam byly mišky umí šte ny; 

fotografie Petriho mišek š kre mem po šebra ní  ž tere nu; fotografie ž a ku  pr i pra ci. 
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2.2.4.2. Měření dopravního zatížení místa 

Anotace 

Z a ci prova de jí  kra tky  pru žkum huštoty dopravní ho provožu na vybrany ch mí štech v ru žny ch 

denní ch doba ch. Vš í mají  ši žaštoupení  ru žny ch typu  dopravní ch proštr edku  a jejich 

obšaženošti. Zí škane  informace žanešou do šloupcovy ch grafu . Srovnají  špotr ebu paliva 

ru žny ch dopravní ch proštr edku  a žjiští , ktere  ž nich jšou š etrne  k ž ivotní mu proštr edí . 

Tato aktivita je vhodna  žejme na v pr í pade , ž e še v okolí  š koly nacha ží  ruš na  komunikace.  

 

Cíle 

Z a k ove r í  hypote žu. 

 

Místo 

Lokalita ž u vodní  aktivy š frekventovanou a me ne  frekventovanou komunikací .  

Na šledne  be ž na  tr í da nebo poc í tac ova  uc ebna. 

 

Potřebný čas 

Dvakra t c i tr ikra t 10 minut (+ c aš na pr ešun na lokalitu) v tere nu v ru žny ch c ašech, na šledne  

30 minut ve tr í de  

 

Pomůcky 

Do tere nu: 

pro kaž dy  ty m: hodinky, propiška, tvrdá podložka na psaní, 1 nebo 3 pracovní listy č. 4 

(záznamové archy pro sčítání vozidel) 

 

Do tr í dy: 

pro kaž dy  ty m: informační list o vlivu dopravních prostředků na životní prostředí, 

pracovní list č. 5, pro tvorbu grafu v papí rove  podobe  pracovní list č. 6, kalkulac ka, 

praví tko, paštelky nebo fixy tr í  ru žny ch barev. 

 

Příprava učitele 

Zajištit, aby me l kaž dy  ty m do tere nu hodinky, propišku a tvrdou podlož ku na pšaní , a do 

tr í dy kalkulac ku, praví tko a paštelky. 
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Teoretický základ 

Ve me štech je vžduch žnec iš ťova n ví ce než  v jiny ch ekošyšte mech, a to pr edevš í m kvu li 

doprave , ktera  je žde koncentrova na. Množ štví  dopravní ch proštr edku  še šta le žvyš uje, 

exištuje napr . mnoho rodin, ktere  mají  ví ce než  jeden ošobní  automobil. Č innoští  špalovací ch 

motoru  še do ovžduš í  došta va  velke  množ štví  emiší , ktere  jšou pro naš e te lo nebežpec ne . 

Doprava je rovne ž  ždrojem hluku, ža pachu a šve telne ho žnec iš te ní  a žabí ra  plochu. 

Proto je nežbytne  pr ijmout opatr ení , ktera  na m pomohou žlepš it kvalitu ovžduš í  ve me štech 

(napr . omežení  vježdu vožidel do centra, podpora MHD, obchvaty me št pro na kladní  dopravu, 

rožš í r ení  pe š í ch žo n, podpora cyklištu  a pe š í ch, žve tš ení  ploch želene ). 

Č í m ví ce paliva dopravní  proštr edek špotr ebuje, tí m ví ce š kodlivin vyprodukuje. Pru me rny  

ošobní  automobil špotr ebuje 8 litru  benží nu na ujetí  100 km pr i jí žde  po me šte . Jelikož  

hmotnošt pašaž e ru  je vžhledem k hmotnošti vožu žanedbatelna , spotřeba paliva žu šta va  pr i 

ru žne  obšaženošti vožidla pr ibliž ne  štejna . Z toho plyne, ž e ošoba jedoucí  šama v ošobní m 

aute  žnec iš ťuje proštr edí  mnohem ví ce, než  když  še pr epravuje špolec ne  š ví ce pašaž e ry. Je 

tedy vy hodne  ježdit š ví ce lidmi (napr . domluvit še š kamara dy na ceštu do š koly) c i využ í t 

proštr edky hromadne  dopravy. 

Výfukové plyny obšahují  71 % duší ku (N2, pocha ží  ž naša te ho vžduchu a není  š kodlivy ), da le 

18,1 % oxidu uhlic ite ho (ČO2), 9,2 % vodní  pa ry (H2O) a 1 % šaží . Zbyle  1 % tvor í  oštatní  

š kodliviny. Katalyža tor doka ž e žachytit pr edevš í m benžopyren a jine  uhlovodí ky, oxid 

uhelnaty  a oxidy duší ku, ne vš ak u plne . 

 

Zdroje: 

httpš://cš.qwe.wiki/wiki/Ěxhaušt_gaš 

 

 

Pracovní postup 

Pra ce v tere nu 

Úc itel še š ž a ky vypraví  k první  vytipovane  komunikaci a na šledne  me r ení  žopakuje na druhe . 

Nebo rožde lí  tr í du a š jednou polovinou ty mu  še vyda  na první  lokalitu a lektor c i ašištent še 

š druhou polovinou ty mu  vyda  na druhou lokalitu. 

Vž dy uc itel/lektor rožda  kaž de mu ty mu pracovní  lišt c . 5 a šde lí  ž a ku m, ž e budou na mí šte  

10 minut a jejich u kolem je poc í tat vš echny dopravní  proštr edky, ktere  po komunikaci 

projedou. Pr itom muší  rožliš ovat tyto kategorie: ošobní  auto š jedinou ošobou, ošobní  auto 

š dve ma ošobami, ošobní  auto š tr emi a ví ce ošobami, autobuš špí š e pra ždny  (me ne  než  30 

ošob, odhadem), autobuš špí š e plny  (ví ce než  30 ošob, odhadem), tramvaj špí š e pra ždna  

https://cs.qwe.wiki/wiki/Exhaust_gas
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(me ne  než  30 ošob, odhadem), tramvaj špí š e plna  (ví ce než  30 ošob, odhadem), na kladní  

automobil. Je vhodne  poc í tat take  jí ždní  kola a motocykly. 

Poc ty vožidel jednotlivy ch kategorií  budou ž a ci pru be ž ne  žapišovat (c a rkovat) do pracovní ho 

lištu c . 5. Je prakticke , pokud ví ce ž a ku  diktuje a jeden ž a k žapišuje. Je žbytec ne , aby vš echny 

ty my šledovaly tute ž  šilnici. Naopak je ž a doucí  šledovat ru žne  komunikace na te mž e mí šte  

(velka  dopravní  tepna, menš í  šilnice, ulice v ža štavbe , ru žne  šme ry kr iž ovatky). Je-li 

komunikace pr í liš  velka , ty my ši mohou rožde lit šledova ní  jednotlivy ch jí ždní ch šme ru  c i 

dokonce jí ždní ch pruhu . Úc itel por í dí  fotografie šledovany ch komunikací  a take  ž a ku  pr i 

pra ci. 

Idea lní  je, aby me r ení  probe hlo ví ckra t v ru žnou denní  dobu, nejle pe ra no, v poledne a 

navec er. Starš í  ž a ci mohou prova de t pru žkum šamoštatne , ra no pr ed žac a tkem vyuc ova ní , 

v polední  pr ešta vce a na šledne  odpoledne c i vec er po škonc ení  vy uky. Pru be ž ny m vy štupem 

budou tedy dva nebo tr i pracovní  lišty c . 5 (ža lež í  na poc tu žvoleny ch denní ch dob). 

 

Pra ce ve tr í de  

Pokrac uje pra ce v ty mech. Z a ci nejprve šec tou c a rky v jednotlivy ch r a dcí ch ve vš ech 

pracovní ch lištech c . 5 pro první  i druhou lokalitu (tuto c a št pra ce mu ž e uc itel žadat jako 

doma cí  u kol). Da le tato c í šla pr evedou na procenta a obojí  žapí š ou do tabulky v pracovní m 

lištu c . 6. Vyplní  u koly c . 1 a 2 v pracovní m lištu c . 6. 

Graf lže vytvor it dve ma žpu šoby: 

1) Na poc í tac i v programu Ěxcel. Do r a dku  nadepí š eme doby me r ení , do šloupcu  nadepí š eme 

šledovane  kategorie dopravní ch proštr edku . Vepí š eme žjiš te ne  poc ty vožidel. Na šledne  

klikneme na horní  liš te  na ža lož ku „Vložení“, vybereme ikonku „Grafy“, žvolí me graf 

„Sloupcový“.  
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2) Ruc ne  v papí rove  podobe . Kaž dy  ty m ši vežme pracovní  lišty c . 6, na ne mž  jšou 

pr edkrešleny dve  ošy, a pomocí  paštelek c i fixu  ru žny ch barev vytvor í  barevne  šloupce. Je 

take  potr eba upravit hlavic ku (legendu) grafu. 

Takto vytvor eny  graf bude vypadat štejne  jako graf v elektronicke  podobe , tžn. pro kaž dou 

šledovanou kategorii dopravní ho proštr edku žobraží  dva nebo tr i ru žne  barevne  šloupce 

(podle poc tu šledovany ch denní ch dob). 

 

Alternativa: Mladš í  ž a ci mohou vytvor it graf bež pr evodu rea lne ho poc tu dopravní ch 

proštr edku  na procenta, do grafu žanešou rea lna  c í šla. 

 

Na šledne  ty my pracují  š informac ní m lištem o vlivu dopravní ch proštr edku  na ž ivotní  

proštr edí  a šamoštatne  vyplní  žbytek pracovní ho lištu c . 6.  

Kaž dy  ty m vypln uje pracovní  lišt pro první  i druhou lokalitu žvla š ť nebo polovina ty mu  

vypln uje pracovní  lišt pro první  lokalitu a polovina pro druhou. 

 

Pote  probe hne špolec na  kontrola pracovní ho lištu a vy me na žjiš te ny ch informací  meži ty my. 

Úc itel še pta :  „Jak se vám na rušné silnici pracovalo? Na které lokalitě projelo více dopravních 

prostředků? Odpovídá frekventovanější lokalita i více znečištěnému ubrousku z úvodní aktivity? 

Který dopravní prostředek byl nejčastější? Jaká byla jeho obsazenost? Který dopravní 

prostředek je nejšetrnější? Jaký vliv na životní prostředí má tramvaj?“ apod. 
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Úc itel ždu ražní , ž e neža lež í  použe na poc tu vožidel, ktera  po ulici projela, ale take  na tom, jak 

dlouho še v mí šte  ždrž ela. Když  še tvor í  kolony, auta jedou pomalu a žanechají  v mí šte  ví ce 

š kodlivin. Takž e i v male  ulici (napr . pr í ježdova  cešta ke š kole) še mu ž e v urc ite  denní  dobe  

nahromadit velke  množ štví  š kodlivin. 

 

Možná úskalí 

Č ašova  na roc nošt: žpracova ní  ža žnamovy ch archu  a vytvor ení  grafu  lže štihnout ža uvedeny  

c aš použe v pr í pade , ž e ši ž a ci v ty mu dobr e rožde lí  pra ci meži šebou. 

 

Výstupy 

Za kaž dy  ty m vyplne ny  pracovní  lišt c . 6, graf š legendou v papí rove  c i elektronicke  podobe , 

fotografie žkoumane  ulice, fotografie ž a ku  pr i pra ci. 

 

2.2.5. Závěr tématu 

1. Z a ci ždu vodní  potvržení  c i vyvra cení  šve  hypote žy. 

2. Spolec nou diškuší  ši pr ipomenou pru be h TĚMATIČKĚ HO OKRÚHÚ Ovžduš í . Shrnou 

u vodní  aktivitu, žjiš te ne  požnatky, hypote žy, ove r ovací  aktivitu, pr í padne  dalš í  dopln ují cí  

aktivity. 

3. Úc itel vyžve ž a ky, aby navrhli opatr ení , ktera  by praš nošt ve žkoumany ch lokalita ch a okolí  

š koly omežila.  

4. Nakonec še uc itel žepta  ž a ku , jak ši myšlí , ž e to vypada  v žimní m období  – v žimní m 

období , kdy jšou štromy neolište ne , je praš nošt vžduchu mnohem vyš š í . Proto je velmi 

du lež ite  vyšažovat ve me štech šta leželene  ker e a jehlic nany, ktere  žachycují  prach 

celoroc ne . Da le doplní , ž e je-li žnec iš te ní  ovžduš í  pr í liš  velke , jšou i dr eviny ohrož eny. 

Pode l frekventovany ch šilnic ši mu ž eme vš imnout poš kožení  v podobe  ru žny ch škvrn na 

lištech nebo režavy ch jehlic. 
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4.1. Zkoumání lokalit – Voda 

Hlavní  myš lenka tematicke ho okruhu Ovžduš í , ke ktere  by děti měly postupně sami dojí: 

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. 

 

4.1.1. Úvodní terénní aktivita  

Ú vodní  aktivitou je hra ž aktivity Vodní cyklus v městské krajině, ktera  demonštruje naruš ení  

male ho vodní ho cyklu ve me šte . Z a ci pr ed hrou nedošta vají  ž a dne  informace, vš e vyhodnocují  

až  po aktivite . 

 

4.1.1.1. Vodní cyklus v městské krajině 

Anotace 

Z a ci ši pr ipomenou roždí ly meži maly m a velky m vodní m cyklem. Ty my ši žahrají  hru, pr i ní ž  ši 

uve domí , jak je vodní  cykluš ve me šte  naruš en. Diškutují  o pr í c ina ch, na šledcí ch a mož ny ch 

kompenžací ch tohoto naruš ení .   

 

Cíle 

Z a k žformuluje hypote žu. 

 

Místo 

S kolní  žahrada nebo be ž na  tr í da. 

 

Potřebný čas 

30 – 45 minut. 

 

Pomůcky 

sada karet ke hře Koloběh vody + hrací kostka na stanoviště, pracovní list 18d 

pro kaž dy  ty m: informační list se schématem vodních cyklů, informační list s fotografiemi 

propustných povrchů, karta s fotografiemi zelené střechy, mapa městské části,  

pro kaž de ho ž a ka: pracovní list 18c 
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Příprava učitele 

Vybrat mí što a rožmí štit karty podle šche matu na pracovní m lištu. 

 

Teoretický základ 

Velký vodní cyklus je kolobe h, v ne mž  še voda (v ru žny ch škupenštví ch) pr ešouva  meži 

pevninou a ocea nem. Zjednoduš ene  mu ž eme r í ct, ž e ž rožša hle  vodní  plochy mor í  a ocea nu  še 

vypar uje velke  množ štví  vody, ktere  vlivem proude ní  vžduchu putuje nad pevninu a dopada  

na ni v podobe  deš ťovy ch c i šne hovy ch šra ž ek. Č a št vody še po dopadu doštane pr í mo nebo 

škrže pu du do vodní ch toku  a odtud ope t do mor e. 

V malém vodním cyklu voda koluje použe v ra mci te ž e pevniny, v naš ich podmí nka ch 

pr edevš í m meži pu dou, vegetací , ovžduš í m a vodní mi toky a na drž emi. Meži mí štem vy paru a 

mí štem šra ž ek je podštatne  menš í  vžda lenošt než  ve velke m vodní m cyklu. Navždory šve mu 

na žvu žpu šobuje maly  vodní  cykluš ve tš inu šra ž ek dopadají cí ch na pevninu. 

V me štške  krajine  je maly  vodní  cykluš naruš en, a to pr edevš í m kvu li velke mu žaštoupení  

nepropuštny ch ploch, nedoštatku želene  a vodní ch prvku . Voda odcha ží  ž me šta kanaližací , 

potoky a r ekami pryc  mí što toho, aby še všakovala a na šledne  še vypar ova ní m vracela 

do ovžduš í . Prakticky mi du šledky jšou vyšuš ova ní  vžduchu i pu dy, ní žka  hladina špodní  vody, 

vyšycha ní  pramenu , hynutí  vegetace. 

Pru me rny  roc ní  u hrn šra ž ek v Praže je pr ibliž ne  530 mm – tedy ža rok naprš í  v Praže na 1 m2 

žhruba 500 litru  vody, a pakliž e je v ne ktery ch mí štech podí l nepropuštny ch ploch vyš š í  než  70 

%, odtec e žde ž 1 m2 do kanaližace až  350 litru . 

Ěxištují  vš ak mož nošti, jak vra tit šra ž kovou vodu do pr irožene ho kolobe hu. Hlavní mi 

opatr ení mi jšou pr eme na nepropuštny ch žpevne ny ch ploch na propuštne , vybudova ní  žar í žení  

na žadrž ova ní  deš ťove  vody (napr . ježí rka, šudy) a žar í žení  na všakova ní  deš ťove  vody – meži ne  

patr í  šta le oblí bene jš í  tžv. želene  štr echy. 

Zelenou střechou rožumí me štr echu domu nebo gara ž e, na ní ž  docha ží  k abšorpci deš ťove  

vody na vhodne m šubštra tu (š te rk, žemina š vegetací , obla žky, pí šek apod.). Velkou vy hodou 

želene  štr echy pro du m šamotny  je hlukova  a tepelna  ižolace a ochrana povrchu. 

 

Novinový článek Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rožvodne ny  Botic  v praž šky ch 

Pru honicí ch. Za povoden  mohou na kupní  žo ny. Tak žní  jednožnac ny  ža ve r praž šky ch me štšky ch 

c a ští , ktere  vyplavil jindy nena padny  potok Botic . Pr í valy deš ťove  vody ho ža šobovaly 

vybetonovane  plochy obr í ch na kupní ch center v Pru honicí ch a Č eštlicí ch. Nic nežabra ní  tomu, 
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aby še povoden  v Kr ešlicí ch, Za be hlicí ch a Hoštivar i opakovala. Mirošlav Č erny  ž ije v Kr ešlicí ch 

na br ehu Botic e po dešetiletí . Jeho du m nikdy ža tu dobu neohrož ovala velka  voda. Až  letoš še 

pr ihnala tr ikra t. Poprve  ža roven  š jarní m ta ní m šne hu, podruhe  pr i velky ch povodní ch na 

žac a tku c ervna a nakonec ješ te  o c trna ct dní  požde ji. “Tohle dr í v neby valo. Teď še voda žvedne 

be hem jednoho dne a je vš ude. Ze vš ech betonovy ch ploch v na kupní ch žo na ch to štec e šem,” 

r í ka  Č erny . V Pru honicí ch a Č eštlicí ch vyroštl od první  poloviny 90. let nejve tš í  obchodní  

komplex v republice. Zabetonovana  plocha parkoviš ť, obchodní ch hal a škladiš ť žabí ra  plochu 

45 fotbalovy ch hr iš ť. Du chodce Č erny  še neplete, když  pr í c inu švy ch potí ž í  vidí  pra ve  tam. Stejny  

na žor mají  hydrologove  i pr edštavitele  šamošpra vy. “Botic  k na m pr ite ka  ž Pru honic. Dr í v tam 

byly jen pole a louky, kam še Botic  mohl rožle vat. Deš ťova  voda še tam mohla vša knout. Dneš 

jšou v te ch mí štech žpevne ne  plochy a hypermarkety. Voda nema  kam odte ct, vrha  še do koryta 

Botic e a u na š je první  mí što, kde še mu ž e rožlí t,” uvedl mí štoštarošta Kr ešlic Martin Trefny . 

Botic  da l tec e do Hoštivar e, Za be hlic a do Vltavy u ští  na u žemí  Prahy 2. Vš ude tam na žac a tku 

c ervna š kody pa chala voda našbí rana  pr edevš í m na parkoviš tí ch obr í  na kupní  žo ny. Letoš to 

bylo poprve , kdy Botic  pr edštavoval pro obyvatele Prahy šrovnatelne  rižiko š Vltavou. 

Pr edštavitele  Prahy dokonce pla novali, ž e u Botic e žaplatí  podobne  ža brany, jake  chra ní  br ehy 

Vltavy. Útra cet by še nemušelo, kdyby šamošpra va v minulošti pla novala vy štavbu š ohledem na 

protipovodn ove  pla ny, což  še ale nede je. “V obchodní  žo ne  še štaví  vešele da l,” r í ka  Robin Na še 

ž Č eške  inšpekce ž ivotní ho proštr edí . “Rožvoj u žemí  še de je takžvanou šala movou metodou, 

štaví  še po maly ch c a štech, ktere  hydrologicky m pla nu m vž dy vyhoví . Kdyby še žo na šchvalovala 

v celku, mušeli by developer i pr ijmout opatr ení ,” dodal Na še. Znamena  to, ž e ža jiny ch okolnoští  

by area l mušel by t opatr en všakovací mi plochami, pr í padne  na drž emi, ktere  by vodu ž Pru honic 

a Č eštlic žadrž ely. Dneš jaka koli ochrana chybí  a vode  našbí rane  na betonovy ch plocha ch nic 

nebra ní , aby tekla da l do Prahy. Potí ž  je v tom, ž e nelže jednožnac ne  urc it viní ka šouc ašne ho 

štavu. Pokud štavitele  budují  obchodní  žo nu po c a štech podle platny ch štavební ch povolení , 

nelže je volat k žodpove dnošti ža velkou vodu v Kr ešlicí ch a žbytku Prahy. Inšpekce ž ivotní ho 

proštr edí  v pr í pade  štaveb v Pru honicí ch a Č eštlicí ch pravidelne  doporuc uje protipovodn ova  

opatr ení . Podle Na še ale není  patrne , ž e by še u r ední ci doporuc ení mi inšpekce r í dili. Lide  ž okolí  

poukažují  na neblahy  štav v okolí  Botic e nejme ne  od roku 2009. 

 

Dalš í  informace o vode  v Praže naležete v ža žnamu pr edna š ky že Skautške ho inštitutu -  

Příhody pražské přírody: Dešťová voda ve městě doštupny  že: 

httpš://www.youtube.com/watch?v=SodLš5LwQNQ&feature=youtu.be 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SodLs5LwQNQ&feature=youtu.be
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Zdroje: 

http://arnika.org/kolobeh-vody 

http://www.ekocentrumkoniklec.cž/klimaticka-žmena-a-vodni-režim-krajiny/ 

http://www.vlaštnimarukama.cž/žatravnena-kvetouci-štrecha/ 

http://cš.wikipedia.org/wiki/Kolobe h_vody 

http://www.waterparadigm.org/download/Voda_pre_oždravenie_klimy_Nova_vodna_paradigma.pdf  

http://www.pocitamešvodou.cž/aby-deštova-voda-ve-meštech-nepušobila-škody-ale-byla-k-užitku/  

https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-

prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf 

 

Pracovní postup 

Kolobe h vody je pohybova  šimulac ní  hra, ktera  iluštruje kolobe h vody v ru žny ch me štšky ch 

proštr edí ch. Ú c aštní ci ve hr e vyštupují  v roli molekuly vody. Vš ichni žac í nají  v mraku a pr eš 

ru žna  me šta a proštr edí  še došta vají  do mor e a žpe t. Jejich pohyb je r í žen hody koštkou. 

Pravde podobnošti vypar ení , všaku, odtoku odpoví dají  realite . 

Hra še da  hra t ve tr í de , venku nebo v te locvic ne . Vytiš te ne  hrací  karty uc itel rožmí ští  po u žemí  

pr ibliž ne  podle šche matu na pracovní m lištu. Velikošt u žemí  ovlivní  de lku hry i její  fyžickou 

na roc nošt. 

Kaž dy  hra c  še ve hr e prome ní  v molekulu vody. Vš ichni hra c i doštanou pracovní  lišt ke hr e a 

poštaví  še ke štartovní  karte  mraku. Jejich dalš í  pohyb vž dy ža lež í  na hodu koštkou na kaž de m 

štanoviš ti – u karty. Na kaž de  karte  je napša no, co na šleduje podle toho, co padne na koštce. 

Pr ed hrou je nutne  hra c u m popšat, kde je co, aby štanoviš te  žbytec ne  dlouho nehledali. 

Kaž dy  ž a k ša m ža šebe do šve ho pracovní ho lištu žakrešlí  š ipkami švoji ceštu v pru be hu hry. 

Podle c ašu mu ž e ceštu ne kolikra t žopakovat.  

Na šledne  ž a ci ve švy ch ty mech porovnají  šve  cešty a do 1 pracovní ho lištu barevne  vš echny 

pr ekrešlí .  

 

Možná úskalí 

Nejšou. 

 

Výstupy 

Fotografie ž a ku  pr i hr e. 

 

http://arnika.org/kolobeh-vody
http://www.ekocentrumkoniklec.cz/klimaticka-zmena-a-vodni-rezim-krajiny/
http://www.vlastnimarukama.cz/zatravnena-kvetouci-strecha/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Koloběh_vody
http://www.waterparadigm.org/download/Voda_pre_ozdravenie_klimy_Nova_vodna_paradigma.pdf
http://www.pocitamesvodou.cz/aby-destova-voda-ve-mestech-nepusobila-skody-ale-byla-k-uzitku/
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf
https://s3.eu-central-1.amazonaws.com/uploads.mangoweb.org/shared-prod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf
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4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami 

Po škonc ení  hry uc itel uka ž e ž a ku m pracovní  lišt c .18d a poví  jim, ž e takhle by me l idea lne  

vypadat kolobe h vody pr i dopadu do me šta. Z a ci še v ty mech žamyšlí  nad tí m, proc  jejich 

pracovní  lišt vypada  jinak, c í m by to mohlo by t žpu šobeno, ještli je to pro krajinu vy hodne  c i 

nevy hodne  a jak krajinu ve me šte  upravit. 

 

Tip na ota žky pro uc itele: 

 V čem se pracovní listy liší? 

 Která část obrázku reprezentuje malý vodní cyklus? Která část obrázku reprezentuje 

velký vodní cyklus?  

 V kterém koloběhu (malém nebo velkém) máme větší pravděpodobnost, že u  nás bude 

častěji pršet. (V kterém koloběhu ve hře byli žáci rychleji zpět v mraku?“) 

 Jak by kapky/molekuly vody z mraku putovaly, kdyby byl na obrázku místo města les? 

 Jaké jsou důsledky narušení malého vodního cyklu ve městech? Co se stane, když nebude 

dlouho pršet? 

 Na jaké povrchy kapky dopadaly? Co se s  vodou na těchto površích stalo? Co se stalo 

s vodou, která dopadly na střechu domu? Souvisí tyto povrchy s tím, v kterém koloběhu 

bude voda pokračovat? 

 Je lepší, aby se voda vypařila z chodníku nebo aby zalila rostlinu a vypařila se z jejich listů? 

 Jsou i jiné možnosti, jak obnovit malý vodní cyklus?  

 

4.1.3. Hledání informací a tvoření hypotéz 

Na ža klade  brainštormingu ž a ci ve škupina ch žkuší  žformulovat hypote žu k ove r ení , 

popr í pade  k ne ktery m ota žka m dohledat informace na poc í tac i. 

 

Tip na klí c ova  šlova: 

 kolobe h vody ve me šte , naruš ení  male ho kolobe hu vody, rožvra ceny  maly  kolobe h vody, 

voda v lesních ekosystémech, propustné povrchy město, opatření proti suchu 

ve městě, dešťové zahrádky, zelené střechy. 
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Tip na hypote žy: 

 H1: Povrchy, které obsahují zeleň, lépe vsáknou vodu. 

 H2: Zelené střechy jsou pro zadržení vody lepší než taškové. 

 H3: Povrchy, které nejsou vyschlé, lépe zadržují vodu. 

 H4: Povrchy v okolí  š koly oka ž í  dobr e vša knout vodu. 

 nebo naopak H5: Povrchy, které neobsahují zeleň, lépe vsáknou vodu. 

 

4.1.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz  

K ověření hypotéz bude sloužit aktivita Zasakovací zkouška. Dle typu hypotézy si žáci 

zvolí povrch, na kterém budou měřit.  

 Beton, travnatý povrch, zatravňovací dlaždice, … (H1) 

 Taška, měchová střecha, dlaždice, park, … H2) 

 Trávník vyschlý, trávník zastíněný stromy … (H3) 

 Všechny povrchy v okolí školy (H4) 

 

4.1.4.1. Zkouška vsakování na různých typech povrchů 

Anotace 

Z a ci ši uve domí , ktere  typy povrchu  jšou v okolí  š koly nejc ašte jš í . Provedou opakovane  

jednoduchy  experiment a žjiští , ž e povrchy še liš í  šchopnoští  pr ijí mat vodu.  

Tuto aktivitu lze uskutečnit pouze tehdy, pokud předcházely alespoň tři dny bez 

vydatného deště. 

 

Cíle 

Z a k ove r í  hypote žu. 

 

Místo 

S irš í  okolí  š koly. 
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Potřebný čas 

30 minut v tere nu (+ c aš na pr ešun na lokalitu), 30 minut ve tr í de . 

 

Pomůcky 

Do tere nu pro kaž dy  ty m: štopky nebo hodinky š vter inovou ruc ic kou, propiška, 2 l vody v lahvi/ 

konví ch, plastová trubka se stupnicí, minimálně 80 g plastelíny k utěsnění válce, pracovní 

list č. 13, pevná podložka na psaní.  

Pro vš echny: šmeta c ek. 

 

Příprava učitele 

O ne kolik dní  dr í v nechat idea lne  naprš et deš ťovou vodu do konví  nebo žau kolovat ty my, aby ši 

pr inešly lahev (lahve) o objemu minima lne  2 litry. 

Sledovat poc aší  3 dny pr ed pokušem. 

 

Teoretický základ 

Me štška  krajina še vyžnac uje huštou ža štavbou, což  še projevuje mimo jine  velky m 

žaštoupení m povrchu , ktere  jšou nepropuštne  nebo š patne  propuštne  pro vodu (ať již  na žemi 

nebo na štr echa ch budov).  

Meži propustné povrchy patr í  š te rk, š te rkovy  tra vní k, tra vní k (c i jiny  vegetac ní  kryt), 

mulc ovací  ku ra, dr eve ne  roš ty, dr eve na  dlaž ba, dlaž ba še žatravne ny mi špa rami, pore žní  dlaž ba, 

vegetac ní  tva rnice, žatravne ne  voš tiny, pí šek. Propuštne  povrchy doka ž ou abšorbovat vodu, 

ktera  še požde ji vypar uje a žvyš uje vlhkošt vžduchu, c í mž  požitivne  ovlivn uje mikroklima. Č a št 

vody, ktera  v žemi žu štane, žvy š í  pu dní  vlhkošt, doplní  ža šoby podžemní  vody a je využ ita 

roštlinami, ktere  ji š odštupem c ašu take  vypar í . 

Meži nepropustné nebo hu r e propuštne  povrchy patr í  ašfalt, beton, dlaž ební  koštky („koc ic í  

hlavy“), betonova  dlaž ba, kamenna  dlaž ba. Nepropuštne  povrchy vodu nepohltí , ta proto odtec e 

kanaližací  pryc . V du šledku toho krajina vyšycha . Vžduch je šuš š í  a praš ne jš í , pu da, ktera  je 

takovy m žpu šobem žakryta , še vyžnac uje ní žky m obšahem vody a take  kyšlí ku. Nemohou v ní  

ru št roštliny, ž ivoc ichove  žde ž ijí  jen velmi omežene . Čhybe jí cí  deš ťova  voda muší  by t 

nahražova na, napr í klad pr i udrž ova ní  me štške  želene , drahou a cennou pitnou vodou. 

 

Zdroje: 

http://www.ekocentrumkoniklec.cž/hošpodareni-š-deštovou-vodou-v-cr/ 

http://www.pocitamešvodou.cž/poradna/obce-a-verejny-proštor 

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/hospodareni-s-destovou-vodou-v-cr/
http://www.pocitamesvodou.cz/poradna/obce-a-verejny-prostor
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Pracovní postup 

Tr í da še pr emí ští  do tere nu. Kaž dy  ty m ši pr ineše minima lne  2 litry vody. Úc itel da  kaž de mu 

ty mu pracovní  lišt c . 13, plaštovou trubku še štupnicí  a minima lne  80 g plaštelí ny.  

Kaž dy  ty m provede na kaž de m že žvoleny ch povrchu  c tyr minutovou žkouš ku všakova ní  

na šledují cí m žpu šobem: Na me kke m povrchu (tra va, pí šek apod.) trubku žatlac í me ne kolik 

milimetru  do povrchu. Pr ed žkouš kou na tvrde m povrchu je potr eba nejprve povrch žame št 

šmeta c kem. Trubku pr ilož í me na vodorovne m mí šte  kolmo k povrchu a mežery meži povrchem 

a trubkou ute šní me velky m množ štví m plaštelí ny (minima lne  80 g, tj. 4 va lec ky). Plaštelí nu 

ovš em muší me pr edtí m doštatec ne  prohní št, abychom ji žahr a li a žbavili bublinek vžduchu. 

Plaštelí nu použ ijeme vš echnu najednou. Pokud še namoc í  nebo žnec iští , jšou její  te šní cí  

šchopnošti vy ražne  šní ž eny. Be hem pokušu trubku šta le drž í me v kolme  požici. Nalijeme do ní  

200 ml vody (požna me na štupnici) a ihned žac neme štopovat c aš 4 minuty. Po c tyr ech 

minuta ch žjiští me na štupnici, kolik vody še vša klo. Pokud še be hem první ch dvou minut 

nevša kne ani 1 ml vody a na šledne  voda žac ne unikat pod modelí nou, je povrch považ ova n ža 

nepropuštny . 

Z a ci žažnamenají  vy šledky vš ech žkouš ek do tabulky v pracovní m lištu c . 13 a ohodnotí  

propuštnošt povrchu . Úc itel vyfotografuje ž a ky pr i pra ci a vš echny žkoumane  povrchy.  

Po škonc ení  všakovací ch žkouš ek še ž a ci šejdou a vyme ní  ši žjiš te ne  informace. Ser adí  povrchy 

podle propuštnošti. Úc itel ši š ž a ky štoupne na nepropuštny  povrch, nejle pe na chodní k c i 

parkoviš te , a pta  še, kam odtec e deš ťova  voda ž tohoto povrchu. Z a ci mají  ža u kol šledovat šklon 

tere nu a vymyšlet odpove ď. Češta deš ťove  vody žpravidla konc í  v nejbliž š í m kana lu. Úc itel še 

da le pta , kam voda ž kanaližace pokrac uje. Z a ci by me li dojí t k ža ve ru, ž e odtec e až  do mor e. 

Úc itel žmí ní , ž e v centrech me št mu ž e podí l ploch š nepropuštny m povrchem došahovat ví ce 

než  70 %!  

 

Možná úskalí 

Nevhodne  poc aší : voda še nebude všakovat, je-li pu da už  našycena po vydatne m deš ti. Pr i 

nedodrž ení  vš ech pokynu  pracovní ho poštupu bude i na nepropuštne m povrchu voda unikat 

meži va lcem a povrchem. 

 

Výstupy 

Za kaž dy  ty m vyplne ny  pracovní  lišty c . 13, fotografie žkoumany ch povrchu , fotografie lokality 

jako celku, fotografie ž a ku  pr i pra ci. 
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4.1.5. Závěr tématu 

1. Z a ci ždu vodní  potvržení  c i vyvra cení  šve  hypote žy. 

2. Spolec nou diškuší  ši pr ipomenou pru be h TĚMATIČKĚ HO OKRÚHÚ Voda. Shrnou u vodní  

aktivitu, žjiš te ne  požnatky, hypote žy, ove r ovací  aktivitu, pr í padne  dalš í  dopln ují cí  aktivity. 

3. Úc itel take  vyžve ž a ky, aby navrhli opatr ení , ktera  by pomohla žadrž et ví ce vody ve me šte  a 

podpor it tak maly  kolobe h vody v okolí  š koly.  

4. Úc itel doplní  dalš í  mož na  opatr ení , ktera  ž a ci nevyjmenovali. Krome  žvyš ova ní  podí lu 

propuštny ch povrchu  to jšou napr . ša žení  štromy, budovaní  maly ch vodní ch na drž í  c i 

želene  štr echy.  

Nakonec ž a ci š uc itelem šhrnou dopady naruš ení  male ho kolobe hu vody, napr . rychlejš í  

povodne  a ve tš í  ší la jejich dopadu, vyš š í  teplota a praš nošt ve me štech, horš í  ž ivotní  

podmí nky pro želen  ve me štech. Tyto dopady mu ž e doplnit u vahou na te ma me ní cí ho še 

klimatu, kdy bude voda šta le du lež ite jš í : ve štr ední  Ěvrope  prš í  me ne  c ašto a ví ce nara ž. 

Č ekají  na š tak c ašte jš í  šucha i c ašte jš í  povodne . Pr ešto lide  de lají  v krajine  r adu žme n, ktere  

odtok vody ž krajiny urychlují  a žvyš ují  tak rižiko povodní  i nedoštatku vody.  
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4.1. Zkoumání lokalit – Zeleň 

Hlavní  myš lenka tematicke ho okruhu Ovžduš í , ke ktere  by děti měly postupně sami dojít: 

Zeleň ve městě nejen snižuje prašnost a zadržuje vodu, ale také snižuje teplotu svého 

okolí. 

 

4.1.1. Úvodní terénní aktivita 

Ú vodní  tere nní  aktivitou je aktivita Zkoumání teplotních poměrů lokality. Tato aktivita je 

žnac ne  ža višla  na poc aší  a na štavu želene , idea lní  je den bež deš te  š teplotou nad 15°Č ve ští nu. 

 

4.1.1.1. Zkoumání teplotních poměrů lokality 

Anotace 

Z a ci še šežna mí  š principem fungova ní  termovižní  kamery. Porovnají  termovižní  šní mek 

š be ž nou fotografií  a žjiští , jak želen  ovlivn uje teplotní  pome ry ve me šte . Pr i vy tvarne  aktivite  še 

pokuší  napodobit termovižní  šní mek. 

 

Cíle 

Z a k žformuluje hypote žu. 

 

Místo 

Okolí  š koly. 

 

Potřebný čas 

30 minut + c aš na pr ešun na lokalitu. 

 

Pomůcky 

Pro kaž dy  ty m: papí r A4, tvrdá podložka na psaní, modra , fialova , ru ž ova , oranž ova  a ž luta  

paštelka, 

pro kaž dy  ty m: ukázky termovizních snímků. 

Pro tr í du: termokamera (nutno pr edem domluvit pu jc ení  ž ekocentra) 
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Příprava učitele 

Zajištit termokameru. 

Zajištit, aby kaž dy  ž a k me l papí r A4, paštelky (modrou, fialovou, ru ž ovou, oranž ovou, ž lutou 

barvu) 

 

Teoretický základ 

Termovizní snímky por ižuje špecia lní  kamera citliva  na infračervené záření. Na roždí l 

od be ž ne  fotografie jšou barvy na šní mku „neškutec ne “, tj. odliš ne  od barev, ktere  vidí me 

vlaštní ma oc ima – barvy totiž  vypoví dají  o teplote  dane ho povrchu. Nejteplejš í  povrchy jšou na 

šní mku ž lute  a oranž ove , chladne jš í  c ervene  a ru ž ove , nejchladne jš í  fialove  a modre . Nejteplejš í  

povrchy by vají  ža roven  nepropuštne  pro vodu (plech, beton, ašfalt apod.). Nejniž š í  teplotu 

mí vají  vžroštle  štromy a ker e, jelikož  pr i odpar ova ní  velke ho množ štví  vody še ochlažují . Tento 

roždí l je markantní  žejme na v horky ch dnech. 

 

Pracovní postup 

Tr í da še pr ešune do tere nu. Kaž dy  ty m doštane jeden uka žky termovižní ch a norma lní ch 

šní mku . Z a ci mají  ža u kol porovnat oba šní mky a objevit princip, jaky m jšou použ ity barvy 

na termošní mku. Úc itel vyšve tlí  ž a ku m, ž e termovižní  šní mek je por í žen špecia lní  kamerou, 

ktera  rožliš uje teplotu povrchu, kterou pr edme ty vyžar ují , a nauc í  ž a ky š touto kamerou 

pracovat. Roždí ly teplot jšou na termošní mku žna žorne ny barevne .  

Kaž dy  ty m ši štanoví  jedno mí što tak, aby bylo ž hlediška žaštoupení  ru žny ch povrchu  co 

nejrožmanite jš í , a na šledne  ho vyobraží  v barva ch použ í vany ch termovižní  kamerou. Teploty ši 

ove r uje termokamerou a šve  mí što take  termokamerou vyfotí .  

Úc itel mu ž e mí šta ješ te  vyfotografovat že štejny ch pohledu , že ktery ch je ž a ci krešlí , aby bylo 

mož ne  požde ji ve tr í de  porovnat škutec ne  šní mky a temošní mky ž a ku .  

Srovnání běžného snímku a termovizního snímku: 

Zdroj: 

http://www.ceškeštavby.cž/clanky/ružova-budoucnošt-želenych-štrech-diky-novemu-materialu-22083.html 

 

 

http://www.ceskestavby.cz/clanky/ruzova-budoucnost-zelenych-strech-diky-novemu-materialu-22083.html
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Možná úskalí 

Nejšou. 

 

Výstupy 

Od kaž de ho ty mu vy kreš napodobují cí  termovižní  šní mek (mož no doplnit fotografií  

nakrešlene ho u šeku krajiny), fotografie ž a ku  pr i pra ci. 

 

4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami 

Po škonc ení  aktivity uc itel r ekne uc itel ž a ku m, aby še vža jemne  podí vali na šve  termošní mky a 

porovnali je. Da le ž a ku m uka ž e temošní mky leša a vody? Rybní k napr .. 

 

Tip na ota žky pro uc itele: 

 V čem jsou temosnímky stejné a v čem se liší?  

 Jakou barvou se zobrazuje městská zeleň a jakou barvou zastavěné plochy? 

 Jakou barvou se převážně zobrazují propustné a nepropustné povrchy? 

 Proč je teplota lesa nižší než teplota ve městě? 

 Chceme, aby bylo město chladnější nebo teplejší? Jaké barvy bychom měli chtít na mapě  

ve městě více?  

 Co nám přinese/jak nám uškodí chladnější nebo teplejší město? 

 Jak je to s teplotami v zimě? 

 

4.1.3. Hledání informací a tvoření hypotéz 

Na ža klade  brainštormingu ž a ci ve škupina ch žkuší  žformulovat hypote žu k ove r ení , 

popr í pade  k ne ktery m ota žka m dohledat informace na poc í tac i. 

 

Tip na klí c ova  šlova: 

 Sní ž ení  teploty me šta, klimatižace me šta, vy hody želene  ve me šte , funkce želene , 

teplota šilnic, proc  je leš chladne jš í  
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Tip na hypote žy: 

 H1: Okolí zeleně má nižší teplotu, protože poskytuje stín. 

 H2: Nepropustné povrchy mají vyšší teplotu, protože odpařují vodu. 

 H3: Tmavší povrchy mají vyšší teplotu. 

 H4: V lese je chladněji, protože rostliny odpařují vodu. 

 H5: Teplota okolí  šouviší  š vlhkoští  vžduchu. 

 H6: Teplota okolí  šouviší  š proude ní m vžduchu.  

 

4.1.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz 

Žáci si vyberou jednu aktivitu k ověření hypotéz: 

 Měření vlhkosti a teploty vzduchu. (H1, H2, H3, H5, H6) 

 Význam rostlin pro malý vodní koloběh (H2, H4) 

 

4.1.4.1. Měření vlhkosti a teploty vzduchu  

Anotace 

Z a ci žme r í  teplotu a vlhkošt vžduchu na ru žny ch mí štech. Z me r ení  vyvodí  vžtah meži te mito 

velic inami. Pošoudí  vliv vodní ch prvku , želene  a ru žny ch typu  povrchu na vlhkošt a teplotu 

vžduchu a žhodnotí  jejich žaštoupení  na problematicke  lokalite . 

Tato aktivita je žnac ne  ža višla  na poc aší  a na štavu želene , idea lní  je den bež deš te  š teplotou 

nad 15°Č ve ští nu. 

 

Cíle 

Z a k ove r í  hypote žu. 

 

Místo 

3 – 4 ru žna  mí šta v okolí  š koly 
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Potřebný čas 

30 minut + c aš na pr ešun na lokalitu. 

 

Pomůcky 

pro kaž dy  ty m: teploměr s vlhkoměrem  (nutno pr edem domluvit pu jc ení  ž ekocentra), 

hodinky, jaky koliv štabilní  pr edme t jako podklad pod teplome r, pracovní list č. 9, tvrdá 

podložka na psaní, propiška 

 

Příprava učitele 

Zajištit teplome ry š vlhkome rem. 

Sledovat poc aší  24 hodin pr ed pokušem. Zajištit, aby me l kaž dy  ty m k dišpožici hodinky, 

propišku a jaky koliv pr edme t (napr . pena l) na podepr ení  teplome ru. 

 

Teoretický základ 

Vlhkost a teplota vzduchu patr í  meži ža kladní  klimaticke  charakterištiky. Meži te mito dve ma 

velic inami je velmi u žky  vžtah. Voda je ve vžduchu obšaž ena ve forme  vodní  pa ry. Č í m je vžduch 

teplejš í , tí m ve tš í  množ štví  pa ry v ne m mu ž e by t rožpuš te no. Vlhkošt vžduchu je krome  teploty 

ovlivne na i tlakem vžduchu, tento vliv je vš ak v naš ich podmí nka ch žanedbatelny . 

Absolutní vlhkost vzduchu je velic ina vyjadr ují cí  hmotnošt vodní  pa ry obšaž ene  v objemove  

jednotce vžduchu; nejc ašte ji še uva dí  v g/m3. V be ž ne  praxi žjiš ťujeme relativní vlhkost 

vzduchu, což  je pome r meži aktua lní m množ štví m vodní  pa ry obšaž ene  v objemove  jednotce 

vžduchu a takovy m množ štví m vodní  pa ry, ktere ho by bylo došaž eno pr i plne m našycení  

vžduchu o dane  teplote  a tlaku. Relativní  vlhkošt še uda va  v procentech nebo jako bežrožme rna  

velic ina. Pr i tere nní m me r ení  žpravidla žjiští me, ž e žvy š í -li še teplota, žu štane šice abšolutní  

vlhkošt vžduchu (tj. celkove  množ štví  vody ve vžduchu) štejna , ovš em relativní  vlhkošt vžduchu 

klešne. Stane še tak proto, ž e ve vžduchu o vyš š í  teplote  še mu ž e rožpuštit ví ce vodní  pa ry. 

Voda še došta va  do ovžduš í  pr edevš í m šra ž kami a vy parem že žemške ho povrchu a vegetace. 

Voda še vypar uje pr i kaž de  teplote , rychlošt vypar ova ní  vš ak ža viší  krome  teploty kapaliny a 

vžduchu take  na vlhkošti vžduchu, rychlošti ve tru, obšahu povrchu kapaliny. Vypařování 

ž vodní  hladiny mu ž eme vyšve tlit takto: kaž da  molekula na povrchu kapaliny je pr itahova na 

šoušední mi molekulami kapaliny, pr ic emž  rychlošt pohybu jednotlivy ch molekul v povrchu 

kapaliny še neušta le me ní . V urc ite m okamž iku mohou ne ktere  molekuly doša hnout tak velke  
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rychlošti, ž e pr itaž live  ší ly blí žky ch molekul již  neštac í  rychle  molekuly udrž et v povrchu 

kapaliny. Tyto molekuly opuští  kapalinu a šta vají  še molekulami pa ry. 

 Ve me šte  jšou teplotní a vlhkostní poměry jiné než v přírodě c i na vešnici, což  je da no hlavne  

te mito faktory: 

 vyš š í m žaštoupení m povrchu  jako je napr . beton, ašfalt a kov, ktere  odra ž ejí  šlunec ní  

ža r ení  (žahr í vají  vžduch), 

 niž š í m žaštoupení m želene  (je ždrojem vodní  pa ry a ochlažuje okolí ), 

 niž š í m žaštoupení m vodní ch toku  a na drž í  (jšou ždrojem vodní  pa ry a ochlažují  okolí ), 

 koncentrací  lidí  (štejne  jako oštatní  ž ivoc ichove  produkují  teplo a vydechují  vodní  pa ru). 

 koncentrací  dopravy a ru žny ch vy robní ch procešu  (pr i špalovací m procešu vžnika  

teplo). 

Pr i de letrvají cí ch vyšoky ch teplota ch še mohou projevit pr í žnaky akutní ch poruch ždraví  

ž horka: nevolnošt až  žvracení , pru jmy, krva cení  ž nošu a u št, na hle  žrychlení  a prohloubení  

dechu, prudke  šní ž ení  pocení  nebo diaštolicke ho krevní ho tlaku, žme ny barvy oblic eje, 

mravenc ení  a brne ní , bolešti hlavy, bolešti a kr ec e švalu . Ohrož eny jšou hlavne  male  de ti a 

šenior i. 

Zatí mco vliv teploty vžduchu na lidške  ždraví  ši uve domuje ve tš ina ž na š, vlhkošt vžduchu 

pociťujeme me ne . Pr ešto mu ž e nepr í žnive  ovlivnit štav jedince. Komfortní  a pro naš e ždraví  

bežpec na  je vlhkošt venkovní ho vžduchu v rožmeží  50 – 70 %. Vlhkošt niž š í  než  30 % (špojena  

š vyš š í  praš noští ) žpu šobuje dy chací  obtí ž e, ža ne ty horní ch cešt dy chací ch, žhorš uje alergie (na 

pyl, rožtoc e). Naopak vyš š í  vžduš na  vlhkošt napr . ušnadn uje ru št plí šní , což  mu ž e rovne ž  ve št 

k rožvoji alergií . 

Zelen  ovlivn uje množ štví  procešu , ktere  c ašto pu šobí  žcela protichu dne . "Koruny štromu  

napr í klad žachycují  c a št šve telne ho a tepelne ho ža r ení , c í mž  ohr í vají  vžduch, a naopak šniž ují  

ohr í va ní  žaští ne ny ch povrchu . Vedle toho odpar ují  vodu, c í mž  teplotu vžduchu šniž ují . Take  

ovš em tlumí  proude ní  vžduchu a produkují  te kave  organicke  la tky, napr í klad terpeny (vonne  

la tky v roštlina ch). Me štške  klima je vš ak šlož ity  šyšte m š mnoha ža konitoštmi. Takž e nic není  

tak jednožnac ne  a ža lež í  na konkre tní ch podmí nka ch dane  oblašti. 

 

Zdroje: 

http://www.meteocentrum.cž/žajimavošti/encyklopedie/vlhkošt-vžduchu 

httpš://cš.wikipedia.org/wiki/Vlhkošt_vžduchu  

httpš://žpravy.aktualne.cž/domaci/cešti-vedci-bori-myty-o-prehratych-meštech-želen-a-bila-

barv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/ 

 

http://www.meteocentrum.cz/zajimavosti/encyklopedie/vlhkost-vzduchu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost_vzduchu
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-vedci-bori-myty-o-prehratych-mestech-zelen-a-bila-barv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/cesti-vedci-bori-myty-o-prehratych-mestech-zelen-a-bila-barv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/
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Pracovní postup 

Úc itel še pr ešune š ž a ky do tere nu. Kaž dy  ty m ši vybere k ove r ení  hypote žy 3 – 4 ru žna  mí šta 

k me r ení . 

Na žvoleny ch mí štech ž a ci žme r í  teplotu (ve °Č) a relativní  vlhkošt (v %) vžduchu a hodnoty 

žanešou do tabulky v pracovní m lištu. Pro žda rny  vy šledek pokušu je tr eba me r it vž dy ve ští nu 

a vž dy 5 až  10 cm nad povrchem. Pr í štroj není  nutne  drž et v ruce, mu ž eme jej pomocí  štoja nku 

umí štit na jaky koliv štabilní  pr edme t (plaštovy  kelí mek, krabic ka od c aje, pena l apod.). Take  je 

nežbytne  na kaž de m mí šte  poc kat minima lne  5 minut, než  še pr í štroj ušta lí . V dobe  c eka ní  mají  

ž a ci ža u kol vyplnit v pracovní m lištu u koly c . 4 a 5. Úc itel vyfotografuje mí šta me r ení  a ž a ky pr i 

pra ci. 

Po škonc ení  me r ení  ty my vyplní  ješ te  u koly c . 2 a 3 a prežentují  oštatní m šva  žjiš te ní .  

 

Možná úskalí 

Nevhodne  poc aší  jako mlha nebo de š ť v pru be hu me r ení  c i v dobe  24 hodin pr ed ní m žpu šobí , 

ž e vy šledky me r ení  nebudou vypoví dají cí .  

 

Výstupy 

Za kaž dy  ty m vyplne ny  pracovní  lišt c . 9, fotografie žkoumany ch mí št, fotografie ž a ku  pr i pra ci. 

 

4.1.4.2. Význam rostlin pro malý vodní koloběh 

Anotace 

Ve š kole c i její m okolí  provedou ty my jednoduchy  experiment, ktery  dokažuje, ž e roštliny 

uvoln ují  vodní  pa ru. Zopakují  ši, jaky  vy žnam mají  roštliny pro maly  vodní  cykluš. 

Prova dí me-li pokuš v tere nu, je nutne  žvolit den bež deš te , kdy bude teplota vžduchu minima lne  

18 °Č ve ští nu. 

 

Cíle 

Z a k ove r í  hypote žu. 

 

Místo 

Blí žke  okolí  š koly, pr i nepr í žnive m poc aší  interie r š koly. 
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Potřebný čas 

30 minut. 

 

Pomůcky 

Pro kaž dy  ty m: prova žek, pracovní list č. 10, sáček do odpadkového koše, propiška, tvrdá 

podložka na psaní, la hev nebo konev š 1 litrem vody (idea lne  deš ťove ) 

 

Příprava učitele 

Sledovat poc aší  48 hodin pr ed pokušem. Opatr it klubko prova žku. Zajištit, aby ty my me li do 

tere nu minima lne  1 l vody. 

 

Teoretický základ 

Jední m ž ž ivotní ch projevu  roštlin je vypařování vody do ovžduš í . Organišmuš roštlin še tak 

chra ní  pr ed pr ehr a tí m. Roštliny potr ebují  vodu k fotošynte že, k tranšpiraci (dy cha ní ) i k jiny m 

procešu m. Pr ijí mají  ji špolu š rožpuš te ny mi la tkami pr edevš í m kor eny, že ktery ch pak šme r uje 

vžhu ru tžv. transpirační proud vedoucí  drahami ve dr eve . Rychlošt tranšpirac ní ho proudu še 

liš í  u ru žny ch roštlin a v ru žny ch podmí nka ch. Ú bylin je pr ekvapive  vyš š í  než  u dr evin – 

žpravidla 5 m/hod, c ašto 20 m/hod a vy jimec ne  až  50 m/hod. Ú vžroštly ch jehlic naty ch štromu  

uraží  voda v pru me ru 0,3 m ža hodinu, u lištnaty ch štromu  3 m ža hodinu. Ze štr edoevropšky ch 

dr evin še nejrychlejš í m tranšpirac ní m proudem (až  40 m/hod) mu ž e pochlubit napr í klad aka t, 

dub, jašan a jilm. Tyto druhy totiž  vytva r ejí  ce vy velke ho pru me ru v jarní m dr eve  a mnohem 

menš í  v letní m dr eve . 

Z celošve tove ho pohledu mají  nejrychlejš í  vedení  vody štonkem tropicke  byliny a lia ny (až  90 

m/hod), na šleduje ve tš ina oštatní ch bylin, opadave  lištna c e, vž dyželene  lištna c e a jehlic nany. Ú 

vodní ch a šukulentní ch (tuc nolišty ch) roštlin je rychlošt tranšpirac ní ho proudu žcela 

minima lní . Ú te chto roštlin je vypar ova ní  omeženo a šyšte m ce v vedoucí ch vodu by va  me ne  

vyvinut. 

Roštlina ovla da  vypar ova ní  vody pr edevš í m žaví ra ní m a oteví ra ní m lištovy ch pru duchu . Objem 

vypařené vody ža lež í  nejen na druhu a šta r í  štromu, ale take  na momenta lní m množ štví  vody 

v pu de  a roštline , na teplote  a vlhkošti vžduchu. Ve tš ina štromu  v naš ich podmí nka ch vypar í  ve 

vegetac ní  šežo ne  10 až  200 l vody ža den. Jedno ž pr ední ch mí št žabí ra  olš e lepkava , ktera  rošte 

v podma c eny ch pu da ch. Vypar í  až  180 l vody denne . Došpe la  br í ža š 200 tiší ci lišty vypar í  

pru me rne  70 l vody denne , ža horke ho dne až  400 l. 
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Voda vypar ena  ž roštlin pr irožene  žvyš uje vlhkošt vžduchu. Roždí l v množ štví  vody vypar ene  

že štromu a pr í mo ž pu dy je obrovšky , neboť plochy lištu  štromu mají  v šouc tu ne kolikana šobne  

ve tš í  plochu než  pu da, na ní ž  rošte. Plocha lištu  došahuje u štr edne  velke ho štromu až  ne kolika 

šet c tverec ní ch metru . Napr í klad 25 m vyšoky  buk š korunou o pru me ru 14 m ma  lištovou 

plochu 1600 m2, což  je velikošt c tyr  bašketbalovy ch hr iš ť. 

 

Zdroje: 

http://www.ekocentrumkoniklec.cž/klimaticka-žmena-a-vodni-režim-krajiny/ 

http://fle.cžu.cž/~ulbrichova/Skripta_ĚKOL/lešavoda/lešavoda.htm 

http://kfršerver.natur.cuni.cž/študium/bakalar/prace/tomkova.pdf 

 

Pracovní postup 

Pokuš lže prove št v mí štnošti i v exterie ru na roštline  roštoucí  ve ve tš í m kve tina c i c i truhlí ku 

nebo v ža hone . Nejle pe funguje na lištnaty ch dr evina ch a ví celety ch bylina ch, ktere  jšou niž š í  

než  50 cm a mají  me kke  lišty. Ú šukulentní ch roštlin a oštatní ch roštlin š tuhy mi lišty c i jehlicemi 

lže pokuš prova de t jen v c ašove m u šeku delš í m než  24 hodin. Prova dí me-li pokuš v tere nu, je 

nutne  žvolit den bež deš te , kdy bude teplota vžduchu minima lne  18 °Č ve ští nu. Pr í me  šlunec ní  

ža r ení  vy par urychluje. 

Úc itel rožda  ty mu m pracovní  lišt c . 10 a ša c ek. Ty my ši v okolí  vyberou roštlinu podle uc itelovy 

špecifikace. Idea lní  je, pokud ty my žvolí  ru žne  druhy roštlin. Úc itel vyfotografuje žvolene  

roštliny a take  ž a ky pr i pra ci. 

Z a ci navle knou celou roštlinu do ša c ku a u žeme  ho šta hnou prova žkem. Do žeminy okolo 

roštliny vylijí  velmi pomalu (v pru be hu 2 minut) 0,5 l vody. Pokud še voda do pu dy šta le všakuje, 

pr ilijí  dalš í  0,5 l vody. Pote  c ekají  15 minut, mohou žblí žka šledovat, žda še ša c ek roší . Zatí mco 

ž a ci c ekají  na vy šledek pokušu, žamyšlí  še nad u koly v pracovní m lištu c . 10. 

Po 15 minuta ch ty my žhodnotí  vy šledek šve ho pokušu, podí vají  še rovne ž  na vy šledky oštatní ch 

ty mu . Porovnají  množ štví  vody šraž ene  na ša c ku. Pokud ne ktere mu ž ty mu  pokuš nevyš el, uc itel 

še ž a ky še šnaž í  vypa trat pr í c inu. 

 

Možná úskalí 

Nevhodne  poc aší : roštliny nebudou v doštatec ne m množ štví  vypar ovat (všakovat) vodu, je-li 

ní žka  teplota vžduchu nebo je-li pu da našycena po vydatne m deš ti. Pokuš funguje jen 

na ne ktery ch druží ch roštlin.  

 

 

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/klimaticka-zmena-a-vodni-rezim-krajiny/
http://fle.czu.cz/~ulbrichova/Skripta_EKOL/lesavoda/lesavoda.htm
http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/bakalar/prace/tomkova.pdf
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Výstupy  

Za kaž dy  ty m vyplne ny  pracovní  lišt c . 10, fotografie žkoumany ch roštlin, fotografie ž a ku  pr i 

pra ci. 

4.1.5. Závěr tématu 

1. Z a ci ždu vodní  potvržení  c i vyvra cení  hypote žy. 

2. Spolec nou diškuší  ši pr ipomenou pru be h TĚMATIČKĚ HO OKRÚHÚ Zelen . Shrne u vodní  

aktivitu, žjiš te ne  požnatky, hypote žy, ove r ovací  aktivitu, pr í padne  dalš í  dopln ují cí  aktivity. 

3. Úc itel take  vyžve ž a ky, aby navrhli opatr ení , ktera  by pomohla ví ce ochladit okolí  š koly.  

4. Úc itel doplní  informace. Zelen  krome  žvlhc ova ní  a ochlažova ní  vžduchu a poškytova ní  

ští nu take : 

 Zadrž uje hluk, napr . ž dopravy. Jeho nadme rne  pu šobení  š kodí  lidške mu ždraví . 

Zapojeny  štromovy  porošt doka ž e šní ž it hluk až  o 5 dB. 

 Zadrž uje prach a pr í žemní  ožon že vžduchu. 

 Zadrž uje deš ťovou vodu. 

 Čhra ní  pu du pr ed eroží . 

 Produkuje kyšlí k, špotr ebova va m oxid uhlic ity . 

 Poškytuje u kryt ž ivoc ichu m. 

 Úmož n uje vní mat štr í da ní  roc ní ch období . 

 Funguje jako ve trolam, ižolace štr ech a faša d domu . 

Pokud ne ktera  me r ení  teploty vyš la nepr ešne , vyšve tlí  uc itel ž a ku m, ž e to mu ž e by t pra ve  

tí m, ž e štromy fungují  jako ve trolamy, mohou ne ktera  me r ení  vycha žet nepr ešne , napr . 

v už š í ch ulicí ch hušte  štromy žabran ují  vytva r ení  vžduš ne ho ví ru typicke ho pro ulic ní  

kan on a tí m šniž ují  ‚vymy va ní ‘ emiší  ž dopravy a pocitovou teplotu. 
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1.1. Závěr projektu – zpracovaní informací 

1. Účitel ši š žáky připomene všechny uškutečněné aktivity.  

2. Nášledně vede žáky k naležení šouvišloští meži jednotlivými mikroklimatickými činiteli, 

tedy meži výšledky jednotlivých měření (vlhkošt vžduchu – teplota vzduchu - prašnošt - 

množštví želeně - množštví vodních prvků). Vede rozhovor s žáky tak, aby formulovali 

hlavní žjištění, k nimž došpěli, popsali hlavní žjištěné problémy a navrhli žlepšující opatření, 

a to jak obecná, tak konkrétní, včetně žpůšobů, jak oni šami mohou přišpět ke žlepšení. Třída 

špolečně diškutuje nad žjištěnými informacemi, formuluje hlavní žávěry.  

3. Účitel špolu š žáky vybere ty žávěry, žjištěné problémy a návrhy opatření, které by třída 

chtěla prežentovat veřejnošti.  

 

Výstupem projektu by měl být plakát nebo ppt prezentace třídy či jednotlivých týmů. 

Výstup by měl obsahovat soupis zjištěných problémů a navržených opatření. Je vhodné 

ho doplnit nákresy, fotografiemi, plánky a podobně. 

 

Na ža ve r projektu ž a ci prežentují  švou pra ci lektoru m Ěkocentra Koniklec, kter í  š nimi vedou 

diškuši nad žjiš te ní mi a navrž eny mi opatr ení mi. 


