Mikroklima okolí školy

Projektová výuka
doplňková metodická příručka
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1. Úvod a obecné informace o projektu
Tato brožura je doplnkovou metodikou pro projektovou vyuku projektu MĚSTO DO KAPSY –
MIKROKLIMA OKOLI SKOLY 2019/2020, ktery pripravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. š. pro žaky
pražškych žakladních škol.
„Mikroklima okolí školy“ je projekt, ktery žaky privadí do terenu, kde žkoumají kvalitu ovžduší,
prítomnošt, funkci a kvalitu vody a želene. Zaci v okolí šve školy najdou problematickou lokalitu,
ve ktere v prubehu školního roku študují životní proštredí a srovnávají jí s lokalitou kontrolní.
Na konci školního roku navrhují opatrení vedoucí ke žlepšení teto lokality ž hlediška jejího
mikroklimatu.
Hlavní myšlenka projektu aneb informace, ktera by v detech mela žuštat: Zelené plochy ve
městě zadržují dešťovou vodu, zvlhčují, ochlazují a čistí ovzduší. (viž metodicka prírucka pro ucitele)

Mikroklima okolí školy je dlouhodobý projekt, ktery muže probíhat v projektovych dnech
nebo byt realižovan poštupne v jednotlivych hodinach vyuky. Projekt je koncipovan tak, že
projektove aktivity vedou převážně učitelé, žatímco lektori 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. š. plní
použe roli ašištentu.
Projekt zasahuje svou náplní do vzdělávacích oblastí: Človek a príroda, Informacní a
komunikacní technologie, Matematika a její aplikace a dale do prurežovych temat
Ěnvironmentalní vychova, Medialní vychova a Vychova demokratickeho obcana.
(viž metodicka prírucka pro ucitele)
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1.1.

Fotodokumentace a nahrávání výstupů

Velice duležitou šoucaští projektu je fotodokumentace, neboť je dukažem o uškutecnení aktivit,
šlouží pro prežentaci a medialižaci projektu.
Fotodokumentaci žkoumanych míšt, žaku pri praci, jednotlive žakovške vyštupy, text o prubehu
aktivit ucitel nahrava na webove štranky 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
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2. Projektem krok za krokem
Projekt še šklada ž úvodní hodiny, TŘÍ TEMATICKÝCH OKRUHŮ Ovzduší, Zeleň, Voda a
závěru projektu – tvorbou a prežentací vyštupu.
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

Úcitel rekne žakum, že v našledujících mešících še budou špolecne venovat projektu
žamerenemu na žkoumaní životního proštredí v okolí školy.

Pote da žakum vyplnit uvodní dotažník še žnaloštním teštem, pro ktery štanoví cašovy limit 10
minut. Zduražní žakum, že nejde o žnamkovany tešt., Čcílem dotažníku je žjištit jejich žnalošti,
dovednošti a poštoje pred žahajením projektu. Po škoncení projektu vyplní všichni žaci
dotažník žnova, aby mohli pošoudit, co noveho še naucili.

Našledne ucitel položí žakum poštupne tyto otažky:
„Co je to životní prostředí? Co si představí pod pojmem mikroklima? Čeho se mikroklima týká?“
Jaký je vztah pojmů životní prostředí a mikroklima?
Úcitel da proštor všem žakum, kterí še chtejí vyjadrit. Odpovedi na pošlední dve otažky mohou
žaci ci ucitel žapišovat na dva velke papíry ci interaktivní tabuli (doporucujeme uložit pro
poždejší využití).

Úcitel ši špolecne še žaky odpoví na otažky, vymeží pojmy jako klima a mikroklima, predštaví
projekt MIKROKLIMA OKOLI SKOLY, šežnamí žaky š organižacní formou projektu a vyšvetlí, že
mikroklimatem okolí školy še budou žabyvat ve trech TĚMATIČKYČH OKRÚZIČH - Ovžduší,
Zelen, Voda.

Pote probehne roždelení žaku do tymu tak, aby každy tym mel pokud možno ctyri až pet clenu.
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2.2.

Zkoumání lokalit – Ovzduší

Hlavní myšlenka tematickeho okruhu Ovžduší, 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
Úvodní terenní aktivitou je „Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a
jehličnatých dřevin“ upravenou pro projektovou vyuku. Na roždíl od bežne provadene aktivity,
kterou žaci provadí na problematicke (žnecištene lokalite š frekventovanou komunikaci) a
kontrolní lokalite (š parkem, žahradou), žaci nebudou dopredu vedet, v cem roždíl žkoumanych
lokalit špocíva. Zaci vymyšlí 2 – 4 ž ružnych duvodu odlišna míšta v okolí školy, kam še vydají
š ucitelem štírat prach ž lištu, tak aby meži nimi byla míšta, kde budou moct žaci žkoumat
štromy v blížkošti frekventovane komunikace, mene frekventovane šilnice a naopak štromy
od komunikace vždalene, š vyrovnanym poctem lištnatych a jehlicnatych štromu.

2.2.1.1. Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a
jehličnatých dřevin
Anotace
Zaci jednoduchym pokušem žjiští, jak dreviny žachycují vždušny prach. Všimnou ši, že opadave
lištnate dreviny jšou prachem žnecištene mene než jehlicnate dreviny a štaleželene dreviny.
Pochopí duležitošt jejich vyšažovaní ve mešte, žejmena podel rušnych šilnic.
Aktivitu lze uskutečnit nejdříve 3 dny po dešti.
Aktivita nelze uskutečnit na opadavých listnatých dřevinách v brzkém jaře.
Cíle
Zak žformuluje hypotežu.
Místo
2 – 4 míšta v okolí školy, š frekventovanou komunikací a bež.
Potřebný čas
10 – 15 minut v každe lokalite + caš na prešun na lokality.
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Pomůcky
Pro každeho žaka 2 papírové ubrousky. Pro trídu rozprašovač š vodou.
Příprava učitele
Sledovat pocaší ve trech predchožích dnech.
Teoretický základ
Praha patrí ž hlediška žnecištení ovžduší dlouhodobe meži nejvíce žatížene oblašti v Češke
republice. Za nejvyžnamnejší žnecišťující latky (polutanty) je obecne považovan oxid uhlicity,
oxid uhelnaty ci jine škodlive plyny. V pošledních letech še díky narížení Ěvropške unie a jinych
organižací podarilo šnížit alešpon množštví plynu vžnikajících ž prumyšlove cinnošti a vyroby,
a to predevším tlakem na tovarny, ktere odširují i jinak ciští vžduch vypoušteny do atmošfery.
Koncentrace jinych latek však žuštava vyšoka.
Novym uštredním problemem še štava prach. Je šložitou šmeší mnoha latek, hlavne šíranu,
dušicnanu, amonnych šolí, uhlíku (šaží), nekterych kovu (olova, kadmia, chromu, niklu,
manganu), prípadne i tekavych organickych latek a polyaromatickych uhlovodíku (benžopyren
aj.). Tyto drobne caštecky pevneho škupenštví jšou velmi lehke, a proto letají vžduchem. Kvuli
teto vlaštnošti še vžil pojem „polétavý prach“. Ožnacuje še jako PM, pricemž rožlišujeme
kategorie PM10, PM2,5 a PM1,0, podle velikošti caštic. Napr. PM10 jšou caštice do 10 mikrometru
(tj. tišícin milimetru). Čím menší prumer caštice ma, tím dele žuštava v ovžduší. Čaštice PM 10
„poletují“ ve vžduchu nekolik hodin, PM1,0 i nekolik tydnu, dokud nejšou šplachnuty deštem.
Prach velmi šnadno vdechneme. Čím jšou caštice menší, tím hloubeji še do dychacích cešt
doštanou. V pruduškach a plicích škodí jednak šamotnym mechanickym žaprašením a jednak
obšahem jedovatych a rakovinotvornych latek. Dušledkem jšou onemocnení dychacích cešt a
plic, šrdce a cev, alergie ci poškožení ješte nenaroženych detí.
Prach je produkovan žejmena ružnymi špalovacími procešy – automobilovou dopravou
(predevším diešelovymi motory), tepelnymi elektrarnami, domacím vytapením nekvalitními
palivy, špalovaním odpadku, a dale pri težbe neroštnych šurovin ci vetrnym odnošem drobnych
caštecek pudy ž ploch š malym vegetacním krytem.
Na jednom míšte muže ža rok špadnout až 20 kg prachu na jeden metr ctverecní. Češka
republika rocne vypouští do ovžduší 1,5 milionu tun prachu! Ke šnížení prašnošti ve mešte
pomahají napríklad roštliny (predevším dreviny), ktere žachycují prach na švych lištech. Z nich
še cašt prachu šplaví deštem na žem. Pomaha take žvlhcovaní vžduchu (napr. domací
žvlhcovace, kropení šilnic, prítomnošt vodních ploch).
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Zelen naš dokaže ochranit pred škodlivymi vlivy ž ovžduší, a to predevším tím, že pušobí jako
filtr. Zachytava jemne prachove caštice že vžduchu, címž žabra ní jejich vdechovaní. Čím je
v lokalite vetší prašnošt, tím více jšou dreviny žnecištene. Je velmi duležite vyšažovat
ve meštech jehlicnany a štaleželene dreviny (ažalka, žimoštraž, žimolež, drišťal, hlohyne,
škalník, cešmína apod.), neboť žachycují prach celorocne.
Zdroj:
http://hluk.epš.cž/hluk/emiše/poletavy-prach-%Ě2%80%93-neviditelna-hrožba/

Pracovní postup
Trída še prešune poštupne na jednotlive lokality, kde ucitel rožda každemu jeden ubroušek.
Každy žak ši ubroušek navlhcí a žvolí jednu drevinu, avšak ne žcela libovolnou. Tretina žaku
(tymu) ši vybere jehlicnan, druha tretina žvolí lištnatou opadavou drevinu a pošlední tretina
štaleželeny ker. Zaci šetrou dukladne lištnatou ci jehlicnatou vetvicku, a to hloubeji v korune,
vyše než 1 m nad žemí. Úbroušek ši ponechají.
Zaci porovnají žnecištení ubroušku ž ružnych lokalit a take ubroušky použite na ružnych typech
drevin. Úbroušky není nutne vyhažovat, nybrž mohou pošloužit pri budoucí prežentaci.
Možná úskalí
Po dešti bude prach patrny použe na jehlicnatych drevinach a štaleželenych drevinach
š dršnejšími lišty.
Výstupy
Fotografie žnecištenych ubroušku ž obou lokalit, fotografie žaku pri praci.

2.2.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po navratu do trídy ucitel žakum ukaže cišty ubroušek a rekne, že takhle by v idealním prípade
mel ubroušek vypadat po šetrení lištu. Zaci še v tymech žamyšlí nad tím, cím by mohlo byt
žpušobeno, že jejich ubroušky nejšou vždy cište, odkud še na lištech bere prach a proc na
nekterych štromech še nachaží více prachu než na jinych.
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Tip na otažky pro ucitele:


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
Zaci ve škupinach žkuší ke švym teoriím dohledat informace na pocítaci a žformulovat
hypotežu k overení.

Tip na klícova šlova:


ždroj prachu, prach doprava, poletavy prach, želen a prach

Tip na hypotežy:


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
Zaci provedou jednoduchy vícedenní experiment a porovnají množštví prachu ve vžduchu na
ružnych lokalitach. Aktivitu lže uškutecnit, pokud našledující 4 dny není predpovežen dešť.
Cíle
Zak overí hypotežu.
Místo
Lokality ž uvodní aktivy podle hypotežy na overení:


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



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



lokalita s komunikací se zelení a bez zeleně

Našledne bežna trída.
Potřebný čas
15 minut v každe lokalite – príprava a inštalace Petriho mišek, (po 4 - 7 dnech 10 minut
v každe lokalite - šber mišek) a 20 minut rožbor kremu + caš na prešuny na lokality.
Pomůcky
Tuba hustého bílého krému, ižolepa, nužky,
pro každy tym: Petriho miska s víčkem, lupa, pracovní list č. 3, drívko (prípadne širka,
špejle), tvrdá podložka na psaní, bíly papír A4.
Příprava učitele
Pripravit ižolepu, nužky, pro každy tym bíly papír A4, tvrdou podložku na pšaní a drívko.
Sledovat predpoveď pocaší.
Pracovní postup
Úcitel še premíští š žaky do terenu. Rožda každemu tymu Petriho mišku a necha kolovat tubu
š kremem. Inštruuje žaky, aby do obou mišek (dna i vícka) nanešli 1 cm vyšokou vrštvu
9

kremu (nerožtírat po celem dnu mišky, špíše vytvorit jakouši kupu). Každy tym umíští jednu
mišku do první lokality a druhou do druhe.
Mišky še inštalují do vodorovne polohy. Lže je žafixovat pomocí proužku ižolepy. Dana míšta
muší byt doštatecne exponovana prachovym cašticím a pokud možno take ukryta pred žraky
kolemjdoucích, tedy alešpon 1,5 metru nad žemí. Idealními míšty jšou žídky, štríšky, štrechy
žaštavek MHD, poutace benžínovych pump, okenní parapety, tabule na kulech, rožeklane
štromy. Pokud je to možne, mišky jednotlivych tymu by mely byt na ružnych štanovištích.
Úcitel vyfotografuje štanovište a take žaky pri praci.
Mišky je potreba nechat na štanovištích minimalne 4 dny. Na huštem maštnem kremu še
šnadno ušadí prachove caštice. Pokud v teto dobe prijde šilny ci trvaly dešť, pokuš je treba
opakovat (vylít vodu ž mišek, doplnit krem a žnovu pocítat 4 dny). Naopak je-li predpoveď
pocaší na nadchažející dny prížniva, mužeme mišky nechat na štanovišti dele.
Po uplynutí žmínene doby ucitel š žaky vyžvedne mišky, nebo žaukoluje žaky, aby je vyžvedli
šami ceštou do školy. Úcitel da každemu tymu lupu, drívko a pracovní lišt c. 3. Zaci mají ža
ukol behem 10 minut provešt rožbor kremu a žodpovedet otažky 1 až 5 v pracovním lištu.
Pro lepší šrovnaní je vhodne položit obe mišky na bíly papír (dopšat nažvy lokalit) a take
udelat v kremu drívkem ryhu, aby byl dobre patrny roždíl meži puvodním a novym
žbarvením kremu. Úcitel vyfotografuje mišky alešpon jednoho tymu. Pri doštatku cašu lže
krem v miškach požorovat pod binokularní lupou. Mišky š kremem není nutne likvidovat,
mohou pošloužit pro poždejší prežentaci ve škole.
Po dešeti minutach tymy šdelí oštatním šve žavery, ucitel prožatím jejich nažory nehodnotí.
Pote žaci doštanou dalších dešet minut na vypracovaní pošledního ukolu c. 6 v pracovním
lištu. Ten jim poškytne teoreticke informace o prachu. Zaci prectou doplneny text nahlaš,
ucitel navaže kontrolními otažkami: „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 deštive pocaší, žtrata nebo žnicení mišek.
Výstupy
Za každy tym vyplneny pracovní lišt c. 3; fotografie obou štanovišť, kam byly mišky umíšteny;
fotografie Petriho mišek š kremem po šebraní ž terenu; fotografie žaku pri praci.
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2.2.4.2. Měření dopravního zatížení místa
Anotace
Zaci provadejí kratky pružkum huštoty dopravního provožu na vybranych míštech v ružnych
denních dobach. Všímají ši žaštoupení ružnych typu dopravních proštredku a jejich
obšaženošti. Zíškane informace žanešou do šloupcovych grafu. Srovnají špotrebu paliva
ružnych dopravních proštredku a žjiští, ktere ž nich jšou šetrne k životnímu proštredí.
Tato aktivita je vhodna žejmena v prípade, že še v okolí školy nachaží rušna komunikace.
Cíle
Zak overí hypotežu.
Místo
Lokalita ž uvodní aktivy š frekventovanou a mene frekventovanou komunikací.
Našledne bežna trída nebo pocítacova ucebna.
Potřebný čas
Dvakrat ci trikrat 10 minut (+ caš na prešun na lokalitu) v terenu v ružnych cašech, našledne
30 minut ve tríde
Pomůcky
Do terenu:
pro každy tym: hodinky, propiška, tvrdá podložka na psaní, 1 nebo 3 pracovní listy č. 4
(záznamové archy pro sčítání vozidel)
Do trídy:
pro každy tym: 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, paštelky nebo fixy trí ružnych barev.
Příprava učitele
Zajištit, aby mel každy tym do terenu hodinky, propišku a tvrdou podložku na pšaní, a do
trídy kalkulacku, pravítko a paštelky.
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Teoretický základ
Ve meštech je vžduch žnecišťovan více než v jinych ekošyštemech, a to predevším kvuli
doprave, ktera je žde koncentrovana. Množštví dopravních proštredku še štale žvyšuje,
exištuje napr. mnoho rodin, ktere mají více než jeden ošobní automobil. Činnoští špalovacích
motoru še do ovžduší doštava velke množštví emiší, ktere jšou pro naše telo nebežpecne.
Doprava je rovnež ždrojem hluku, žapachu a švetelneho žnecištení a žabíra plochu.
Proto je nežbytne prijmout opatrení, ktera nam pomohou žlepšit kvalitu ovžduší ve meštech
(napr. omežení vježdu vožidel do centra, podpora MHD, obchvaty mešt pro nakladní dopravu,
rožšírení peších žon, podpora cyklištu a peších, žvetšení ploch želene).
Čím více paliva dopravní proštredek špotrebuje, tím více škodlivin vyprodukuje. Prumerny
ošobní automobil špotrebuje 8 litru benžínu na ujetí 100 km pri jížde po mešte. Jelikož
hmotnošt pašažeru je vžhledem k hmotnošti vožu žanedbatelna, spotřeba paliva žuštava pri
ružne obšaženošti vožidla približne štejna. Z toho plyne, že ošoba jedoucí šama v ošobním
aute žnecišťuje proštredí mnohem více, než když še prepravuje špolecne š více pašažery. Je
tedy vyhodne ježdit š více lidmi (napr. domluvit še š kamarady na ceštu do školy) ci využít
proštredky hromadne dopravy.
Výfukové plyny obšahují 71 % dušíku (N2, pochaží ž našateho vžduchu a není škodlivy), dale
18,1 % oxidu uhliciteho (ČO2), 9,2 % vodní pary (H2O) a 1 % šaží. Zbyle 1 % tvorí oštatní
škodliviny. Katalyžator dokaže žachytit predevším benžopyren a jine uhlovodíky, oxid
uhelnaty a oxidy dušíku, ne však uplne.
Zdroje:
httpš://cš.qwe.wiki/wiki/Ěxhaušt_gaš

Pracovní postup
Prace v terenu
Úcitel še š žaky vypraví k první vytipovane komunikaci a našledne merení žopakuje na druhe.
Nebo roždelí trídu a š jednou polovinou tymu še vyda na první lokalitu a lektor ci ašištent še
š druhou polovinou tymu vyda na druhou lokalitu.
Vždy ucitel/lektor rožda každemu tymu pracovní lišt c. 5 a šdelí žakum, že budou na míšte
10 minut a jejich ukolem je pocítat všechny dopravní proštredky, ktere po komunikaci
projedou. Pritom muší rožlišovat tyto kategorie: ošobní auto š jedinou ošobou, ošobní auto
š dvema ošobami, ošobní auto š tremi a více ošobami, autobuš špíše praždny (mene než 30
ošob, odhadem), autobuš špíše plny (více než 30 ošob, odhadem), tramvaj špíše praždna
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(mene než 30 ošob, odhadem), tramvaj špíše plna (více než 30 ošob, odhadem), nakladní
automobil. Je vhodne pocítat take jíždní kola a motocykly.
Pocty vožidel jednotlivych kategorií budou žaci prubežne žapišovat (carkovat) do pracovního
lištu c. 5. Je prakticke, pokud více žaku diktuje a jeden žak žapišuje. Je žbytecne, aby všechny
tymy šledovaly tutež šilnici. Naopak je žadoucí šledovat ružne komunikace na temže mí šte
(velka dopravní tepna, menší šilnice, ulice v žaštavbe, ružne šmery križovatky). Je-li
komunikace príliš velka, tymy ši mohou roždelit šledovaní jednotlivych jíždních šmeru ci
dokonce jíždních pruhu. Úcitel porídí fotografie šledovanych komunikací a take žaku pri
praci.
Idealní je, aby merení probehlo víckrat v ružnou denní dobu, nejlepe rano, v poledne a
navecer. Starší žaci mohou provadet pružkum šamoštatne, rano pred žacatkem vyucovaní,
v polední preštavce a našledne odpoledne ci vecer po škoncení vyuky. Prubežnym vyštupem
budou tedy dva nebo tri pracovní lišty c. 5 (žaleží na poctu žvolenych denních dob).
Prace ve tríde
Pokracuje prace v tymech. Zaci nejprve šectou carky v jednotlivych radcích ve všech
pracovních lištech c. 5 pro první i druhou lokalitu (tuto cašt prace muže ucitel žadat jako
domací ukol). Dale tato cíšla prevedou na procenta a obojí žapíšou do tabulky v pracovním
lištu c. 6. Vyplní ukoly c. 1 a 2 v pracovním lištu c. 6.
Graf lže vytvorit dvema žpušoby:
1) Na pocítaci v programu Ěxcel. Do radku nadepíšeme doby merení, do šloupcu nadepíšeme
šledovane kategorie dopravních proštredku. Vepíšeme žjištene pocty vožidel. Našledne
klikneme na horní lište na žaložku „Vložení“, vybereme ikonku „Grafy“, žvolíme graf
„Sloupcový“.

13

2) Rucne v papírove podobe. Každy tym ši vežme pracovní lišty c. 6, na nemž jšou
predkrešleny dve ošy, a pomocí paštelek ci fixu ružnych barev vytvorí barevne šloupce. Je
take potreba upravit hlavicku (legendu) grafu.
Takto vytvoreny graf bude vypadat štejne jako graf v elektronicke podobe, tžn. pro každou
šledovanou kategorii dopravního proštredku žobraží dva nebo tri ružne barevne šloupce
(podle poctu šledovanych denních dob).
Alternativa: Mladší žaci mohou vytvorit graf bež prevodu realneho poctu dopravních
proštredku na procenta, do grafu žanešou realna cíšla.
Našledne tymy pracují š informacním lištem o vlivu dopravních proštredku na životní
proštredí a šamoštatne vyplní žbytek pracovního lištu c. 6.
Každy tym vyplnuje pracovní lišt pro první i druhou lokalitu žvlašť nebo polovina tymu
vyplnuje pracovní lišt pro první lokalitu a polovina pro druhou.
Pote probehne špolecna kontrola pracovního lištu a vymena žjištenych informací meži tymy.
Úcitel 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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Úcitel žduražní, že nežaleží použe na poctu vožidel, ktera po ulici projela, ale take na tom, jak
dlouho še v míšte ždržela. Když še tvorí kolony, auta jedou pomalu a žanechají v míšte více
škodlivin. Takže i v male ulici (napr. príježdova cešta ke škole) še muže v urcite denní dobe
nahromadit velke množštví škodlivin.
Možná úskalí
Čašova narocnošt: žpracovaní žažnamovych archu a vytvorení grafu lže štihnout ža uvedeny
caš použe v prípade, že ši žaci v tymu dobre roždelí praci meži šebou.
Výstupy
Za každy tym vyplneny pracovní lišt c. 6, graf š legendou v papírove ci elektronicke podobe,
fotografie žkoumane ulice, fotografie žaku pri praci.

2.2.5. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vyvracení šve hypotežy.
2. Spolecnou diškuší ši pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Ovžduší. Shrnou
uvodní aktivitu, žjištene požnatky, hypotežy, overovací aktivitu, prípadne další doplnující
aktivity.
3. Úcitel vyžve žaky, aby navrhli opatrení, ktera by prašnošt ve žkoumanych lokalitach a okolí
školy omežila.
4. Nakonec še ucitel žepta žaku, jak ši myšlí, že to vypada v žimním období – v žimním
období, kdy jšou štromy neolištene, je prašnošt vžduchu mnohem vyšší. Proto je velmi
duležite vyšažovat ve meštech štaleželene kere a jehlicnany, ktere žachycují prach
celorocne. Dale doplní, že je-li žnecištení ovžduší príliš velke, jšou i dreviny ohroženy.
Podel frekventovanych šilnic ši mužeme všimnout poškožení v podobe ružnych škvrn na
lištech nebo režavych jehlic.
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4.1.

Zkoumání lokalit – Voda

Hlavní myšlenka tematickeho okruhu Ovžduší, 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
Úvodní aktivitou je hra ž aktivity Vodní cyklus v městské krajině, ktera demonštruje narušení
maleho vodního cyklu ve mešte. Zaci pred hrou nedoštavají žadne informace, vše vyhodnocují
až po aktivite.

4.1.1.1. Vodní cyklus v městské krajině
Anotace
Zaci ši pripomenou roždíly meži malym a velkym vodním cyklem. Tymy ši žahrají hru, pri níž ši
uvedomí, jak je vodní cykluš ve mešte narušen. Diškutují o prícinach, našledcích a možnych
kompenžacích tohoto narušení.
Cíle
Zak žformuluje hypotežu.
Místo
Skolní žahrada nebo bežna trída.
Potřebný čas
30 – 45 minut.
Pomůcky
sada karet ke hře Koloběh vody + hrací kostka na stanoviště, pracovní list 18d
pro každy tym: informační list se schématem vodních cyklů, informační list s fotografiemi
propustných povrchů, karta s fotografiemi zelené střechy, mapa městské části,
pro každeho žaka: pracovní list 18c
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Příprava učitele
Vybrat míšto a rožmíštit karty podle šchematu na pracovním lištu.
Teoretický základ
Velký vodní cyklus je kolobeh, v nemž še voda (v ružnych škupenštvích) prešouva meži
pevninou a oceanem. Zjednodušene mužeme ríct, že ž rožšahle vodní plochy morí a oceanu še
vyparuje velke množštví vody, ktere vlivem proudení vžduchu putuje nad pevninu a dopada
na ni v podobe dešťovych ci šnehovych šražek. Čašt vody še po dopadu doštane prímo nebo
škrže pudu do vodních toku a odtud opet do more.
V malém vodním cyklu voda koluje použe v ramci teže pevniny, v našich podmínkach
predevším meži pudou, vegetací, ovžduším a vodními toky a nadržemi. Meži míštem vyparu a
míštem šražek je podštatne menší vždalenošt než ve velkem vodním cyklu. Navždory švemu
nažvu žpušobuje maly vodní cykluš vetšinu šražek dopadajících na pevninu.
V meštške krajine je maly vodní cykluš narušen, a to predevším kvuli velkemu žaštoupení
nepropuštnych ploch, nedoštatku želene a vodních prvku. Voda odchaží ž mešta kanaližací,
potoky a rekami pryc míšto toho, aby še všakovala a našledne še vyparovaním vracela
do ovžduší. Praktickymi dušledky jšou vyšušovaní vžduchu i pudy, nížka hladina špodní vody,
vyšychaní pramenu, hynutí vegetace.
Prumerny rocní uhrn šražek v Praže je približne 530 mm – tedy ža rok naprší v Praže na 1 m2
žhruba 500 litru vody, a pakliže je v nekterych míštech podíl nepropuštnych ploch vyšší než 70
%, odtece žde ž 1 m2 do kanaližace až 350 litru.
Ěxištují však možnošti, jak vratit šražkovou vodu do priroženeho kolobehu. Hlavními
opatreními jšou premena nepropuštnych žpevnenych ploch na propuštne, vybudovaní žarížení
na žadržovaní dešťove vody (napr. ježírka, šudy) a žarížení na všakovaní dešťove vody – meži ne
patrí štale oblíbenejší tžv. želene štrechy.
Zelenou střechou rožumíme štrechu domu nebo garaže, na níž dochaží k abšorpci dešťove
vody na vhodnem šubštratu (šterk, žemina š vegetací, oblažky, píšek apod.). Velkou vyhodou
želene štrechy pro dum šamotny je hlukova a tepelna ižolace a ochrana povrchu.
Novinový článek Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rožvodneny Botic v pražškych
Pruhonicích. Za povoden mohou nakupní žony. Tak žní jednožnacny žaver pražškych meštškych
caští, ktere vyplavil jindy nenapadny potok Botic. Prívaly dešťove vody ho žašobovaly
vybetonovane plochy obrích nakupních center v Pruhonicích a Češtlicích. Nic nežabraní tomu,
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aby še povoden v Krešlicích, Zabehlicích a Hoštivari opakovala. Mirošlav Černy žije v Krešlicích
na brehu Botice po dešetiletí. Jeho dum nikdy ža tu dobu neohrožovala velka voda. Až letoš še
prihnala trikrat. Poprve žaroven š jarním taním šnehu, podruhe pri velkych povodních na
žacatku cervna a nakonec ješte o ctrnact dní poždeji. “Tohle drív nebyvalo. Teď še voda žvedne
behem jednoho dne a je všude. Ze všech betonovych ploch v nakupních žonach to štece šem,”
ríka Černy. V Pruhonicích a Češtlicích vyroštl od první poloviny 90. let nejvetší obchodní
komplex v republice. Zabetonovana plocha parkovišť, obchodních hal a škladišť žabíra plochu
45 fotbalovych hrišť. Duchodce Černy še neplete, když prícinu švych potíží vidí prave tam. Stejny
nažor mají hydrologove i predštavitele šamošpravy. “Botic k nam priteka ž Pruhonic. Drív tam
byly jen pole a louky, kam še Botic mohl rožlevat. Dešťova voda še tam mohla všaknout. Dneš
jšou v tech míštech žpevnene plochy a hypermarkety. Voda nema kam odtect, vrha še do koryta
Botice a u naš je první míšto, kde še muže rožlít,” uvedl míštoštarošta Krešlic Martin Trefny.
Botic dal tece do Hoštivare, Zabehlic a do Vltavy uští na užemí Prahy 2. Všude tam na žacatku
cervna škody pachala voda našbírana predevším na parkovištích obrí nakupní žony. Letoš to
bylo poprve, kdy Botic predštavoval pro obyvatele Prahy šrovnatelne rižiko š Vltavou.
Predštavitele Prahy dokonce planovali, že u Botice žaplatí podobne žabrany, jake chraní brehy
Vltavy. Útracet by še nemušelo, kdyby šamošprava v minulošti planovala vyštavbu š ohledem na
protipovodnove plany, což še ale nedeje. “V obchodní žone še štaví vešele dal,” ríka Robin Naše
ž Češke inšpekce životního proštredí. “Rožvoj užemí še deje takžvanou šalamovou metodou,
štaví še po malych caštech, ktere hydrologickym planum vždy vyhoví. Kdyby še žona šchvalovala
v celku, mušeli by developeri prijmout opatrení,” dodal Naše. Znamena to, že ža jinych okolnoští
by areal mušel byt opatren všakovacími plochami, prípadne nadržemi, ktere by vodu ž Pruhonic
a Češtlic žadržely. Dneš jakakoli ochrana chybí a vode našbírane na betonovych plochach nic
nebraní, aby tekla dal do Prahy. Potíž je v tom, že nelže jednožnacne urcit viníka šoucašneho
štavu. Pokud štavitele budují obchodní žonu po caštech podle platnych štavebních povolení,
nelže je volat k žodpovednošti ža velkou vodu v Krešlicích a žbytku Prahy. Inšpekce životního
proštredí v prípade štaveb v Pruhonicích a Češtlicích pravidelne doporucuje protipovodnova
opatrení. Podle Naše ale není patrne, že by še uredníci doporuceními inšpekce rídili. Lide ž okolí
poukažují na neblahy štav v okolí Botice nejmene od roku 2009.
Další informace o vode v Praže naležete v žažnamu prednašky že Skautškeho inštitutu Příhody pražské přírody: Dešťová voda ve městě doštupny že:
httpš://www.youtube.com/watch?v=SodLš5LwQNQ&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/Kolobeh_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/sharedprod/skautskyinstitut.cz/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf

Pracovní postup
Kolobeh vody je pohybova šimulacní hra, ktera iluštruje kolobeh vody v ružnych meštškych
proštredích. Úcaštníci ve hre vyštupují v roli molekuly vody. Všichni žacínají v mraku a preš
ružna mešta a proštredí še doštavají do more a žpet. Jejich pohyb je rížen hody koštkou.
Pravdepodobnošti vyparení, všaku, odtoku odpovídají realite.
Hra še da hrat ve tríde, venku nebo v telocvicne. Vytištene hrací karty ucitel rožmíští po užemí
približne podle šchematu na pracovním lištu. Velikošt užemí ovlivní delku hry i její fyžickou
narocnošt.
Každy hrac še ve hre promení v molekulu vody. Všichni hraci doštanou pracovní lišt ke hre a
poštaví še ke štartovní karte mraku. Jejich další pohyb vždy žaleží na hodu koštkou na každem
štanovišti – u karty. Na každe karte je napšano, co našleduje podle toho, co padne na koštce.
Pred hrou je nutne hracum popšat, kde je co, aby štanovište žbytecne dlouho nehledali.
Každy žak šam ža šebe do šveho pracovního lištu žakrešlí šipkami švoji ceštu v prubehu hry.
Podle cašu muže ceštu nekolikrat žopakovat.
Našledne žaci ve švych tymech porovnají šve cešty a do 1 pracovního lištu barevne všechny
prekrešlí.
Možná úskalí
Nejšou.
Výstupy
Fotografie žaku pri hre.
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4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po škoncení hry ucitel ukaže žakum pracovní lišt c.18d a poví jim, že takhle by mel idealne
vypadat kolobeh vody pri dopadu do mešta. Zaci še v tymech žamyšlí nad tím, proc jejich
pracovní lišt vypada jinak, cím by to mohlo byt žpušobeno, ještli je to pro krajinu vyhodne ci
nevyhodne a jak krajinu ve mešte upravit.
Tip na otažky pro ucitele:


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 žaklade brainštormingu žaci ve škupinach žkuší žformulovat hypotežu k overení,
poprípade k nekterym otažkam dohledat informace na pocítaci.

Tip na klícova šlova:


kolobeh vody ve mešte, narušení maleho kolobehu vody, rožvraceny maly kolobeh vody,
voda v lesních ekosystémech, propustné povrchy město, opatření proti suchu
ve městě, dešťové zahrádky, zelené střechy.
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Tip na hypotežy:


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 školy okaží dobre všaknout 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
Zaci ši uvedomí, ktere typy povrchu jšou v okolí školy nejcaštejší. Provedou opakovane
jednoduchy experiment a žjiští, že povrchy še liší šchopnoští prijímat vodu.
Tuto aktivitu lze uskutečnit pouze tehdy, pokud předcházely alespoň tři dny bez
vydatného deště.
Cíle
Zak overí hypotežu.
Místo
Sirší okolí školy.
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Potřebný čas
30 minut v terenu (+ caš na prešun na lokalitu), 30 minut ve tríde.
Pomůcky
Do terenu pro každy tym: štopky nebo hodinky š vterinovou rucickou, propiška, 2 l vody v lahvi/
konvích, plastová trubka se stupnicí, minimálně 80 g plastelíny k utěsnění válce, pracovní
list č. 13, pevná podložka na psaní.
Pro všechny: šmetacek.
Příprava učitele
O nekolik dní drív nechat idealne napršet dešťovou vodu do konví nebo žaukolovat tymy, aby ši
prinešly lahev (lahve) o objemu minimalne 2 litry.
Sledovat pocaší 3 dny pred pokušem.
Teoretický základ
Meštška krajina še vyžnacuje huštou žaštavbou, což še projevuje mimo jine velkym
žaštoupením povrchu, ktere jšou nepropuštne nebo špatne propuštne pro vodu (ať již na žemi
nebo na štrechach budov).
Meži propustné povrchy patrí šterk, šterkovy travník, travník (ci jiny vegetacní kryt),
mulcovací kura, drevene rošty, drevena dlažba, dlažba še žatravnenymi šparami, porežní dlažba,
vegetacní tvarnice, žatravnene voštiny, píšek. Propuštne povrchy dokažou abšorbovat vodu,
ktera še poždeji vyparuje a žvyšuje vlhkošt vžduchu, címž požitivne ovlivnuje mikroklima. Čašt
vody, ktera v žemi žuštane, žvyší pudní vlhkošt, doplní žašoby podžemní vody a je využita
roštlinami, ktere ji š odštupem cašu take vyparí.
Meži nepropustné nebo hure propuštne povrchy patrí ašfalt, beton, dlažební koštky („kocicí
hlavy“), betonova dlažba, kamenna dlažba. Nepropuštne povrchy vodu nepohltí, ta proto odtece
kanaližací pryc. V dušledku toho krajina vyšycha. Vžduch je šušší a prašnejší, puda, ktera je
takovym žpušobem žakryta, še vyžnacuje nížkym obšahem vody a take kyšlíku. Nemohou v ní
rušt roštliny, živocichove žde žijí jen velmi omežene. Čhybející dešťova voda muší byt
nahražovana, napríklad pri udržovaní meštške 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
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Pracovní postup
Trída še premíští do terenu. Každy tym ši prineše minimalne 2 litry vody. Úcitel da každemu
tymu pracovní lišt c. 13, plaštovou trubku še štupnicí a minimalne 80 g plaštelíny.
Každy tym provede na každem že žvolenych povrchu ctyrminutovou žkoušku všakovaní
našledujícím žpušobem: Na mekkem povrchu (trava, píšek apod.) trubku žatlacíme nekolik
milimetru do povrchu. Pred žkouškou na tvrdem povrchu je potreba nejprve povrch žamešt
šmetackem. Trubku priložíme na vodorovnem míšte kolmo k povrchu a mežery meži povrchem
a trubkou utešníme velkym množštvím plaštelíny (minimalne 80 g, tj. 4 valecky). Plaštelínu
ovšem mušíme predtím doštatecne prohníšt, abychom ji žahrali a žbavili bublinek vžduchu.
Plaštelínu použijeme všechnu najednou. Pokud še namocí nebo žneciští, jšou její tešnící
šchopnošti vyražne šníženy. Behem pokušu trubku štale držíme v kolme požici. Nalijeme do ní
200 ml vody (požname na štupnici) a ihned žacneme štopovat caš 4 minuty. Po ctyrech
minutach žjištíme na štupnici, kolik vody še všaklo. Pokud še behem prvních dvou minut
nevšakne ani 1 ml vody a našledne voda žacne unikat pod modelínou, je povrch považovan ža
nepropuštny.
Zaci žažnamenají vyšledky všech žkoušek do tabulky v pracovním lištu c. 13 a ohodnotí
propuštnošt povrchu. Úcitel vyfotografuje žaky pri praci a všechny žkoumane povrchy.
Po škoncení všakovacích žkoušek še žaci šejdou a vymení ši žjištene informace. Seradí povrchy
podle propuštnošti. Úcitel ši š žaky štoupne na nepropuštny povrch, nejlepe na chodník ci
parkovište, a pta še, kam odtece dešťova voda ž tohoto povrchu. Zaci mají ža ukol šledovat šklon
terenu a vymyšlet odpoveď. Češta dešťove vody žpravidla koncí v nejbližším kanalu. Úcitel še
dale pta, kam voda ž kanaližace pokracuje. Zaci by meli dojít k žaveru, že odtece až do more.
Úcitel žmíní, že v centrech mešt muže podíl ploch š nepropuštnym povrchem došahovat více
než 70 %!
Možná úskalí
Nevhodne pocaší: voda še nebude všakovat, je-li puda už našycena po vydatnem dešti. Pri
nedodržení všech pokynu pracovního poštupu bude i na nepropuštnem povrchu voda unikat
meži valcem a povrchem.
Výstupy
Za každy tym vyplneny pracovní lišty c. 13, fotografie žkoumanych povrchu, fotografie lokality
jako celku, fotografie žaku pri praci.
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4.1.5. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vyvracení šve hypotežy.
2. Spolecnou diškuší ši pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Voda. Shrnou uvodní
aktivitu, žjištene požnatky, hypotežy, overovací aktivitu, prípadne další doplnující aktivity.
3. Úcitel take vyžve žaky, aby navrhli opatrení, ktera by pomohla žadržet více vody ve mešte a
podporit tak maly kolobeh vody v okolí školy.
4. Úcitel doplní další možna opatrení, ktera žaci nevyjmenovali. Krome žvyšovaní podílu
propuštnych povrchu to jšou napr. šažení štromy, budovaní malych vodních nadrží ci
želene štrechy.
Nakonec žaci š ucitelem šhrnou dopady narušení maleho kolobehu vody, napr. rychlejší
povodne a vetší šíla jejich dopadu, vyšší teplota a prašnošt ve meštech, horší životní
podmínky pro želen ve meštech. Tyto dopady muže doplnit uvahou na tema menícího še
klimatu, kdy bude voda štale duležitejší: ve štrední Ěvrope prší mene cašto a více naraž.
Čekají naš tak caštejší šucha i caštejší povodne. Prešto lide delají v krajine radu žmen, ktere
odtok vody ž krajiny urychlují a žvyšují tak rižiko povodní i nedoštatku vody.
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4.1.

Zkoumání lokalit – Zeleň

Hlavní myšlenka tematickeho okruhu Ovžduší, 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
Úvodní terenní aktivitou je aktivita Zkoumání teplotních poměrů lokality. Tato aktivita je
žnacne žavišla na pocaší a na štavu želene, idealní je den bež dešte š teplotou nad 15°Č ve štínu.

4.1.1.1. Zkoumání teplotních poměrů lokality
Anotace
Zaci še šežnamí š principem fungovaní termovižní kamery. Porovnají termovižní šnímek
š bežnou fotografií a žjiští, jak želen ovlivnuje teplotní pomery ve mešte. Pri vytvarne aktivite še
pokuší napodobit termovižní šnímek.
Cíle
Zak žformuluje hypotežu.
Místo
Okolí školy.
Potřebný čas
30 minut + caš na prešun na lokalitu.
Pomůcky
Pro každy tym: papír A4, tvrdá podložka na psaní, modra, fialova, ružova, oranžova a žluta
paštelka,
pro každy tym: ukázky termovizních snímků.
Pro trídu: termokamera (nutno predem domluvit pujcení ž ekocentra)
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Příprava učitele
Zajištit termokameru.
Zajištit, aby každy žak mel papír A4, paštelky (modrou, fialovou, ružovou, oranžovou, žlutou
barvu)
Teoretický základ
Termovizní snímky porižuje špecialní kamera citliva na infračervené záření. Na roždíl
od bežne fotografie jšou barvy na šnímku „neškutecne“, tj. odlišne od barev, ktere vidíme
vlaštníma ocima – barvy totiž vypovídají o teplote daneho povrchu. Nejteplejší povrchy jšou na
šnímku žlute a oranžove, chladnejší cervene a ružove, nejchladnejší fialove a modre. Nejteplejší
povrchy byvají žaroven nepropuštne pro vodu (plech, beton, ašfalt apod.). Nejnižší teplotu
mívají vžroštle štromy a kere, jelikož pri odparovaní velkeho množštví vody še ochlažují. Tento
roždíl je markantní žejmena v horkych dnech.
Pracovní postup
Trída še prešune do terenu. Každy tym doštane jeden ukažky termovižních a normalních
šnímku. Zaci mají ža ukol porovnat oba šnímky a objevit princip, jakym jšou použity barvy
na termošnímku. Úcitel vyšvetlí žakum, že termovižní šnímek je porížen špecialní kamerou,
ktera rožlišuje teplotu povrchu, kterou predmety vyžarují, a naucí žaky š touto kamerou
pracovat. Roždíly teplot jšou na termošnímku žnažorneny barevne.
Každy tym ši štanoví jedno míšto tak, aby bylo ž hlediška žaštoupení ružnych povrchu co
nejrožmanitejší, a našledne ho vyobraží v barvach používanych termovižní kamerou. Teploty ši
overuje termokamerou a šve míšto take termokamerou vyfotí.
Úcitel muže míšta ješte vyfotografovat že štejnych pohledu, že kterych je žaci krešlí, aby bylo
možne poždeji ve tríde porovnat škutecne šnímky a temošnímky žaku.
Srovnání běžného snímku a termovizního snímku:

Zdroj:
http://www.ceškeštavby.cž/clanky/ružova-budoucnošt-želenych-štrech-diky-novemu-materialu-22083.html
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Možná úskalí
Nejšou.
Výstupy
Od každeho tymu vykreš napodobující termovižní šnímek (možno doplnit fotografií
nakrešleneho ušeku krajiny), fotografie žaku pri praci.

4.1.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po škoncení aktivity ucitel rekne ucitel žakum, aby še vžajemne podívali na šve termošnímky a
porovnali je. Dale žakum ukaže temošnímky leša a vody? Rybník napr..
Tip na otažky pro ucitele:


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 žaklade brainštormingu žaci ve škupinach žkuší žformulovat hypotežu k overení,
poprípade k nekterym otažkam dohledat informace na pocítaci.

Tip na klícova šlova:


Snížení teploty mešta, klimatižace mešta, vyhody želene ve mešte, funkce želene,
teplota šilnic, proc je leš chladnejší
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Tip na hypotežy:


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 proudením 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
Zaci žmerí teplotu a vlhkošt vžduchu na ružnych míštech. Z merení vyvodí vžtah meži temito
velicinami. Pošoudí vliv vodních prvku, želene a ružnych typu povrchu na vlhkošt a teplotu
vžduchu a žhodnotí jejich žaštoupení na problematicke lokalite.
Tato aktivita je žnacne žavišla na pocaší a na štavu želene, idealní je den bež dešte š teplotou
nad 15°Č ve štínu.
Cíle
Zak overí hypotežu.
Místo
3 – 4 ružna míšta v okolí školy
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Potřebný čas
30 minut + caš na prešun na lokalitu.
Pomůcky
pro každy tym: teploměr s vlhkoměrem (nutno predem domluvit pujcení ž ekocentra),
hodinky, jakykoliv štabilní predmet jako podklad pod teplomer, pracovní list č. 9, tvrdá
podložka na psaní, propiška
Příprava učitele
Zajištit teplomery š vlhkomerem.
Sledovat pocaší 24 hodin pred pokušem. Zajištit, aby mel každy tym k dišpožici hodinky,
propišku a jakykoliv predmet (napr. penal) na podeprení teplomeru.
Teoretický základ
Vlhkost a teplota vzduchu patrí meži žakladní klimaticke charakterištiky. Meži temito dvema
velicinami je velmi užky vžtah. Voda je ve vžduchu obšažena ve forme vodní pary. Čím je vžduch
teplejší, tím vetší množštví pary v nem muže byt rožpušteno. Vlhkošt vžduchu je krome teploty
ovlivnena i tlakem vžduchu, tento vliv je však v našich podmínkach žanedbatelny.
Absolutní vlhkost vzduchu je velicina vyjadrující hmotnošt vodní pary obšažene v objemove
jednotce vžduchu; nejcašteji še uvadí v g/m3. V bežne praxi žjišťujeme relativní vlhkost
vzduchu, což je pomer meži aktualním množštvím vodní pary obšažene v objemove jednotce
vžduchu a takovym množštvím vodní pary, ktereho by bylo došaženo pri plnem našycení
vžduchu o dane teplote a tlaku. Relativní vlhkošt še udava v procentech nebo jako bežrožmerna
velicina. Pri terenním merení žpravidla žjištíme, že žvyší -li še teplota, žuštane šice abšolutní
vlhkošt vžduchu (tj. celkove množštví vody ve vžduchu) štejna, ovšem relativní vlhkošt vžduchu
klešne. Stane še tak proto, že ve vžduchu o vyšší teplote še muže rožpuštit více vodní pary.
Voda še doštava do ovžduší predevším šražkami a vyparem že žemškeho povrchu a vegetace.
Voda še vyparuje pri každe teplote, rychlošt vyparovaní však žaviší krome teploty kapaliny a
vžduchu take na vlhkošti vžduchu, rychlošti vetru, obšahu povrchu kapaliny. Vypařování
ž vodní hladiny mužeme vyšvetlit takto: každa molekula na povrchu kapaliny je pritahovana
šoušedními molekulami kapaliny, pricemž rychlošt pohybu jednotlivych molekul v povrchu
kapaliny še neuštale mení. V urcitem okamžiku mohou nektere molekuly došahnout tak velke
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rychlošti, že pritažlive šíly blížkych molekul již neštací rychle molekuly udržet v povrchu
kapaliny. Tyto molekuly opuští kapalinu a štavají še molekulami pary.
Ve mešte jšou teplotní a vlhkostní poměry jiné než v přírodě ci na vešnici, což je dano hlavne
temito faktory:


vyšším žaštoupením povrchu jako je napr. beton, ašfalt a kov, ktere odražejí šlunecní
žarení (žahrívají vžduch),



nižším žaštoupením želene (je ždrojem vodní pary a ochlažuje okolí),



nižším žaštoupením vodních toku a nadrží (jšou ždrojem vodní pary a ochlažují okolí),



koncentrací lidí (štejne jako oštatní živocichove produkují teplo a vydechují vodní paru).



koncentrací dopravy a ružnych vyrobních procešu (pri špalovacím procešu vžnika
teplo).

Pri deletrvajících vyšokych teplotach še mohou projevit prížnaky akutních poruch ždraví
ž horka: nevolnošt až žvracení, prujmy, krvacení ž nošu a ušt, nahle žrychlení a prohloubení
dechu, prudke šnížení pocení nebo diaštolickeho krevního tlaku, žmeny barvy obliceje,
mravencení a brnení, bolešti hlavy, bolešti a krece švalu. Ohroženy jšou hlavne male deti a
šeniori.
Zatímco vliv teploty vžduchu na lidške ždraví ši uvedomuje vetšina ž naš, vlhkošt vžduchu
pociťujeme mene. Prešto muže neprížnive ovlivnit štav jedince. Komfortní a pro naše ždraví
bežpecna je vlhkošt venkovního vžduchu v rožmeží 50 – 70 %. Vlhkošt nižší než 30 % (špojena
š vyšší prašnoští) žpušobuje dychací obtíže, žanety horních cešt dychacích, žhoršuje alergie (na
pyl, rožtoce). Naopak vyšší vždušna vlhkošt napr. ušnadnuje rušt plíšní, což muže rovnež vešt
k rožvoji alergií.
Zelen ovlivnuje množštví procešu, ktere cašto pušobí žcela protichudne. "Koruny štromu
napríklad žachycují cašt švetelneho a tepelneho žarení, címž ohrívají vžduch, a naopak šnižují
ohrívaní žaštínenych povrchu. Vedle toho odparují vodu, címž teplotu vžduchu šnižují. Take
ovšem tlumí proudení vžduchu a produkují tekave organicke latky, napríklad terpeny (vonne
latky v roštlinach). Meštške klima je však šložity šyštem š mnoha žakonitoštmi. Takže nic není
tak jednožnacne a žaleží na konkretních podmínkach 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-bilabarv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/
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Pracovní postup
Úcitel še prešune š žaky do terenu. Každy tym ši vybere k overení hypotežy 3 – 4 ružna míšta
k merení.
Na žvolenych míštech žaci žmerí teplotu (ve °Č) a relativní vlhkošt (v %) vžduchu a hodnoty
žanešou do tabulky v pracovním lištu. Pro ždarny vyšledek pokušu je treba merit vždy ve štínu
a vždy 5 až 10 cm nad povrchem. Príštroj není nutne držet v ruce, mužeme jej pomocí štojanku
umíštit na jakykoliv štabilní predmet (plaštovy kelímek, krabicka od caje, penal apod.). Take je
nežbytne na každem míšte pockat minimalne 5 minut, než še príštroj uštalí. V dobe cekaní mají
žaci ža ukol vyplnit v pracovním lištu ukoly c. 4 a 5. Úcitel vyfotografuje míšta merení a žaky pri
praci.
Po škoncení merení tymy vyplní ješte ukoly c. 2 a 3 a prežentují oštatním šva žjištení.
Možná úskalí
Nevhodne pocaší jako mlha nebo dešť v prubehu merení ci v dobe 24 hodin pred ním žpušobí,
že vyšledky merení nebudou vypovídající.
Výstupy
Za každy tym vyplneny pracovní lišt c. 9, fotografie žkoumanych míšt, fotografie žaku pri praci.

4.1.4.2. Význam rostlin pro malý vodní koloběh
Anotace
Ve škole ci jejím okolí provedou tymy jednoduchy experiment, ktery dokažuje, že roštliny
uvolnují vodní paru. Zopakují ši, jaky vyžnam mají roštliny pro maly vodní cykluš.
Provadíme-li pokuš v terenu, je nutne žvolit den bež dešte, kdy bude teplota vžduchu minimalne
18 °Č ve štínu.
Cíle
Zak overí hypotežu.
Místo
Blížke okolí školy, pri neprížnivem pocaší interier školy.
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Potřebný čas
30 minut.
Pomůcky
Pro každy tym: provažek, pracovní list č. 10, sáček do odpadkového koše, propiška, tvrdá
podložka na psaní, lahev nebo konev š 1 litrem vody (idealne dešťove)
Příprava učitele
Sledovat pocaší 48 hodin pred pokušem. Opatrit klubko provažku. Zajištit, aby tymy meli do
terenu minimalne 1 l vody.
Teoretický základ
Jedním ž životních projevu roštlin je vypařování vody do ovžduší. Organišmuš roštlin še tak
chraní pred prehratím. Roštliny potrebují vodu k fotošynteže, k tranšpiraci (dychaní) i k jinym
procešum. Prijímají ji špolu š rožpuštenymi latkami predevším koreny, že kterych pak šmeruje
vžhuru tžv. transpirační proud vedoucí drahami ve dreve. Rychlošt tranšpiracního proudu še
liší u ružnych roštlin a v ružnych podmínkach. Ú bylin je prekvapive vyšší než u drevin –
žpravidla 5 m/hod, cašto 20 m/hod a vyjimecne až 50 m/hod. Ú vžroštlych jehlicnatych štromu
uraží voda v prumeru 0,3 m ža hodinu, u lištnatych štromu 3 m ža hodinu. Ze štredoevropškych
drevin še nejrychlejším tranšpiracním proudem (až 40 m/hod) muže pochlubit napríklad akat,
dub, jašan a jilm. Tyto druhy totiž vytvarejí cevy velkeho prumeru v jarním dreve a mnohem
menší v letním dreve.
Z celošvetoveho pohledu mají nejrychlejší vedení vody štonkem tropicke byliny a liany (až 90
m/hod), našleduje vetšina oštatních bylin, opadave lištnace, vždyželene lištnace a jehlicnany. Ú
vodních a šukulentních (tucnolištych) roštlin je rychlošt tranšpiracního proudu žcela
minimalní. Ú techto roštlin je vyparovaní omeženo a šyštem cev vedoucích vodu byva mene
vyvinut.
Roštlina ovlada vyparovaní vody predevším žavíraním a otevíraním lištovych pruduchu. Objem
vypařené vody žaleží nejen na druhu a štarí štromu, ale take na momentalním množštví vody
v pude a roštline, na teplote a vlhkošti vžduchu. Vetšina štromu v našich podmínkach vyparí ve
vegetacní šežone 10 až 200 l vody ža den. Jedno ž predních míšt žabíra olše lepkava, ktera rošte
v podmacenych pudach. Vyparí až 180 l vody denne. Došpela bríža š 200 tišíci lišty vyparí
prumerne 70 l vody denne, ža horkeho dne až 400 l.
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Voda vyparena ž roštlin prirožene žvyšuje vlhkošt vžduchu. Roždíl v množštví vody vyparene
že štromu a prímo ž pudy je obrovšky, neboť plochy lištu štromu mají v šouctu nekolikanašobne
vetší plochu než puda, na níž rošte. Plocha lištu došahuje u štredne velkeho štromu až nekolika
šet ctverecních metru. Napríklad 25 m vyšoky buk š korunou o prumeru 14 m ma lištovou
plochu 1600 m2, což je velikošt ctyr bašketbalovych hrišť.
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 provešt v míštnošti i v exterieru na roštline roštoucí ve vetším kvetinaci ci truhlíku
nebo v žahone. Nejlepe funguje na lištnatych drevinach a víceletych bylinach, ktere jšou nižší
než 50 cm a mají mekke lišty. Ú šukulentních roštlin a oštatních roštlin š tuhymi lišty ci jehlicemi
lže pokuš provadet jen v cašovem ušeku delším než 24 hodin. Provadíme-li pokuš v terenu, je
nutne žvolit den bež dešte, kdy bude teplota vžduchu minimalne 18 °Č ve štínu. Príme šlunecní
žarení vypar urychluje.
Úcitel rožda tymum pracovní lišt c. 10 a šacek. Tymy ši v okolí vyberou roštlinu podle ucitelovy
špecifikace. Idealní je, pokud tymy žvolí ružne druhy roštlin. Úcitel vyfotografuje žvolene
roštliny a take žaky pri praci.
Zaci navleknou celou roštlinu do šacku a u žeme ho štahnou provažkem. Do žeminy okolo
roštliny vylijí velmi pomalu (v prubehu 2 minut) 0,5 l vody. Pokud še voda do pudy štale všakuje,
prilijí další 0,5 l vody. Pote cekají 15 minut, mohou žblížka šledovat, žda še šacek roší. Zatímco
žaci cekají na vyšledek pokušu, žamyšlí še nad ukoly v pracovním lištu c. 10.
Po 15 minutach tymy žhodnotí vyšledek šveho pokušu, podívají še rovnež na vyšledky oštatních
tymu. Porovnají množštví vody šražene na šacku. Pokud nekteremu ž tymu pokuš nevyšel, ucitel
še žaky še šnaží vypatrat prícinu.
Možná úskalí
Nevhodne pocaší: roštliny nebudou v doštatecnem množštví vyparovat (všakovat) vodu, je-li
nížka teplota vžduchu nebo je-li puda našycena po vydatnem dešti. Pokuš funguje jen
na nekterych družích roštlin.
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Výstupy
Za každy tym vyplneny pracovní lišt c. 10, fotografie žkoumanych roštlin, fotografie žaku pri
praci.

4.1.5. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vyvracení hypotežy.
2. Spolecnou diškuší ši pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Zelen. Shrne uvodní
aktivitu, žjištene požnatky, hypotežy, overovací aktivitu, prípadne další doplnující aktivity.
3. Úcitel take vyžve žaky, aby navrhli opatrení, ktera by pomohla více ochladit okolí školy.
4. Úcitel doplní informace. Zelen krome žvlhcovaní a ochlažovaní vžduchu a poškytovaní
štínu take:


Zadržuje hluk, napr. ž dopravy. Jeho nadmerne pušobení škodí lidškemu ždraví.
Zapojeny štromovy porošt dokaže šnížit hluk až o 5 dB.



Zadržuje prach a prížemní ožon že vžduchu.



Zadržuje dešťovou vodu.



Čhraní pudu pred eroží.



Produkuje kyšlík, špotrebovavam oxid uhlicity.



Poškytuje ukryt živocichum.



Úmožnuje vnímat štrídaní rocních období.



Funguje jako vetrolam, ižolace štrech a fašad domu.

Pokud nektera merení teploty vyšla neprešne, vyšvetlí ucitel žakum, že to muže byt prave
tím, že štromy fungují jako vetrolamy, mohou nektera merení vychažet neprešne, napr.
v užších ulicích hušte štromy žabranují vytvarení vždušneho víru typickeho pro ulicní
kanon a tím šnižují ‚vymyvaní‘ 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 žaver projektu žaci prežentují švou praci lektorum Ěkocentra Koniklec, kterí š nimi vedou
diškuši nad žjišteními a navrženymi opatreními.
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