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 výuku projektu MĚSTO DO KAPSY –
MIKROKLIMA OKOLI SKOLY, který pripravilo Ěkocentrum Koniklec pro žaký pražských
žakladních skol.
„Mikroklima okolí skolý“ je projekt, který žaký privadí do terenu, kde žkoumají kvalitu ovždusí,
prítomnost, funkci a kvalitu vodý a želene. Zaci v okolí sve skolý najdou problematickou lokalitu,
ve ktere v prubehu skolního roku studují životní prostredí a srovnavají jí s lokalitou kontrolní.
Na konci skolního roku navrhují opatrení vedoucí ke žlepsení teto lokalitý ž hlediska jejího
mikroklimatu.
Hlavní myšlenka projektu aneb informace, ktera bý v detech mela žustat:

Zelené plochy ve městě zadržují dešťovou vodu, zvlhčují, ochlazují a čistí ovzduší

Mikroklima okolí skolý je dlouhodobý projekt, který muže probíhat v projektových dnech
nebo být realižovan postupne v jednotlivých hodinach výuký. Projekt je koncipovan tak, že
projektove aktivitý vedou převážně učitelé, žatímco lektori Ěkocentra Koniklec plní použe roli
asistentu.
Projekt zasahuje svou náplní do vzdělávacích oblastí: Človek a príroda, Informacní a
komunikacní technologie, Matematika a její aplikace a dale do prurežových temat
Ěnvironmentalní výchova, Medialní výchova a Výchova demokratickeho obcana.
Více informací viž Metodicka prírucka pro ucitele
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1.1.

Fotodokumentace a nahrávání výstupů

Velice duležitou soucastí projektu je fotodokumentace, neboť je dukažem o uskutecnení aktivit,
slouží pro prežentaci a medialižaci projektu.
Fotodokumentaci žkoumaných míst, žaku pri praci, jednotlive žakovske výstupý, text o prubehu
aktivit ucitel nahrava na webove stranký projektu.

1.2.

Důležité kontakty
Koordinátorka a lektorka projektu:
Marketa Hrncalova
marketa.hrncalova@ekocentrumkoniklec.cž
+ 420 721 626 536
Webové stránky projektu:
www.mestodokapsý.cž
(přihlášení vpravo nahoře v liště)
YouTube kanál s návody k aktivitám:
www.ýoutube.com > Ěkocentrum Koniklec > Mesto do kapsý
Projekt pripravila 01/71 ZO ČSOP Koniklec, p. s.,
Vlkova 2725/34 , Praha 3, 130 00, IČ 49629204
www.ekocentrumkoniklec.cž
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2. Projektem krok za krokem
Projekt se sklada ž úvodní hodiny, TŘÍ TEMATICKÝCH OKRUHŮ Ovzduší, Zeleň, Voda a
závěru projektu – tvorbou a prežentací výstupu.
Každý TEMATICKÝ okruh se skládá z:
1. Úvodní terénní aktivity
2. Brainstormingu nad rozdíly a příčinami (ideální stav vs. stav okolí)
3. Hledání informací a tvoření hypotéz
4. Výběru a realizace aktivity k ověření hypotéz
5. Závěru tématu
Po overení hýpotež muže ucitel pro doplnení tematu výužít žbývající aktivitý ž projektu.
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2.1.

Zahájení projektu – úvodní hodina

Úcitel rekne žakum, že v nasledujících mesících se budou spolecne venovat projektu
žamerenemu na žkoumaní životního prostredí v okolí skolý.
Pote da žakum výplnit uvodní dotažník se žnalostním testem, pro který stanoví casový limit 10
minut. Zduražní žakum, že nejde o žnamkovaný test, Čílem dotažníku je žjistit jejich žnalosti,
dovednosti a postoje pred žahajením projektu. Po skoncení projektu výplní vsichni žaci
dotažník žnova, abý mohli posoudit, co noveho se naucili.
Nasledne ucitel položí žakum postupne týto otažký:
„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 prostor vsem žakum, kterí se chtejí výjadrit. Odpovedi na poslední dve otažký mohou
žaci ci ucitel žapisovat na dva velke papírý ci interaktivní tabuli (doporucujeme uložit pro
poždejsí výužití).
Úcitel si spolecne se žaký odpoví na otažký, výmeží pojmý jako klima a mikroklima, predstaví
projekt MIKROKLIMA OKOLI SKOLY, sežnamí žaký s organižacní formou projektu a výsvetlí, že
mikroklimatem okolí skolý se budou žabývat ve trech TĚMATIČKYČH OKRÚZIČH - Ovždusí,
Zelen, Voda.
Pote probehne roždelení žaku do týmu tak, abý každý tým mel pokud možno ctýri až pet clenu.
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2.2.

Zkoumání lokalit – Ovzduší

Hlavní mýslenka tematickeho okruhu Ovždusí, ke ktere bý žaci meli postupne sami dojít:
Znečištění ovzduší v Praze je způsobeno převážně dopravou a množství prachu v ovzduší
v okolí silnic je snižováno zelení.

Úvodní terénní aktivita
Úvodní terenní aktivitou je „Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a
jehličnatých dřevin“ upravenou pro projektovou výuku. Na roždíl od bežne provadene aktivitý,
kterou žaci provadí na problematicke (žnecistene lokalite s frekventovanou komunikaci) a
kontrolní lokalite (s parkem, žahradou), žaci nebudou dopredu vedet, v cem roždíl žkoumaných
lokalit spocíva. Zaci výmýslí 2 – 4 ž ružných duvodu odlisna místa v okolí skolý, kam se výdají
s ucitelem stírat prach ž listu, tak abý meži nimi býla místa, kde budou moct žaci žkoumat
stromý v blížkosti frekventovane komunikace, mene frekventovane silnice a naopak stromý
od komunikace vždalene, s výrovnaným poctem listnatých a jehlicnatých stromu.

2.2.1. Zkoumání prašnosti ovzduší s využitím listnatých a jehličnatých
dřevin
Anotace
Zaci jednoduchým pokusem žjistí, jak dreviný žachýcují vždusný prach. Vsimnou si, že opadave
listnate dreviný jsou prachem žnecistene mene než jehlicnate dreviný a staleželene dreviný.
Pochopí duležitost jejich výsažovaní ve meste, žejmena podel rusných silnic.
Aktivitu lze uskutečnit nejdříve 3 dny po dešti.
Aktivita nelze uskutečnit na opadavých listnatých dřevinách v brzkém jaře.
Cíle
Zak žformuluje hýpotežu.
Místo
2 – 4 místa v okolí skolý, s frekventovanou komunikací a bež ní.
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Potřebný čas
10 – 15 minut v každe lokalite + cas na presun na lokalitý.
Pomůcky
Pro každeho žaka 2 papírové ubrousky. Pro trídu rozprašovač s vodou.
Příprava učitele
Sledovat pocasí ve trech predchožích dnech.
Teoretický základ
Praha patrí ž hlediska žnecistení ovždusí dlouhodobe meži nejvíce žatížene oblasti v Česke
republice. Za nejvýžnamnejsí žnecisťující latký (polutantý) je obecne považovan oxid uhlicitý,
oxid uhelnatý ci jine skodlive plýný. V posledních letech se díký narížení Ěvropske unie a jiných
organižací podarilo snížit alespon množství plýnu vžnikajících ž prumýslove cinnosti a výrobý,
a to predevsím tlakem na tovarný, ktere odsirují i jinak cistí vžduch výpoustený do atmosferý.
Koncentrace jiných latek vsak žustava výsoka.
Novým ustredním problemem se stava prach. Je složitou smesí mnoha latek, hlavne síranu,
dusicnanu, amonných solí, uhlíku (saží), nekterých kovu (olova, kadmia, chromu, niklu,
manganu), prípadne i tekavých organických latek a polýaromatických uhlovodíku (benžopýren
aj.). Týto drobne castecký pevneho skupenství jsou velmi lehke, a proto letají vžduchem. Kvuli
teto vlastnosti se vžil pojem „polétavý prach“. Ožnacuje se jako PM, pricemž rožlisujeme
kategorie PM10, PM2,5 a PM1,0, podle velikosti castic. Napr. PM10 jsou castice do 10 mikrometru
(tj. tisícin milimetru). Čím mensí prumer castice ma, tím dele žustava v ovždusí. Častice PM 10
„poletují“ ve vžduchu nekolik hodin, PM1,0 i nekolik týdnu, dokud nejsou splachnutý destem.
Prach velmi snadno vdechneme. Čím jsou castice mensí, tím hloubeji se do dýchacích cest
dostanou. V pruduskach a plicích skodí jednak samotným mechanickým žaprasením a jednak
obsahem jedovatých a rakovinotvorných latek. Dusledkem jsou onemocnení dýchacích cest a
plic, srdce a cev, alergie ci poskožení jeste nenarožených detí.
Prach je produkovan žejmena ružnými spalovacími procesý – automobilovou dopravou
(predevsím dieselovými motorý), tepelnými elektrarnami, domacím výtapením nekvalitními
palivý, spalovaním odpadku, a dale pri težbe nerostných surovin ci vetrným odnosem drobných
castecek pudý ž ploch s malým vegetacním krýtem.
Na jednom míste muže ža rok spadnout až 20 kg prachu na jeden metr ctverecní. Česka
republika rocne výpoustí do ovždusí 1,5 milionu tun prachu! Ke snížení prasnosti ve meste
pomahají napríklad rostliný (predevsím dreviný), ktere žachýcují prach na svých listech. Z nich
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se cast prachu splaví destem na žem. Pomaha take žvlhcovaní vžduchu (napr. domací
žvlhcovace, kropení silnic, prítomnost vodních ploch).
Zelen nas dokaže ochranit pred skodlivými vlivý ž ovždusí, a to predevsím tím, že pusobí jako
filtr. Zachýtava jemne prachove castice že vžduchu, címž žabraní jejich vdechovaní. Čím je
v lokalite vetsí prasnost, tím více jsou dreviný žnecistene. Je velmi duležite výsažovat
ve mestech jehlicnaný a staleželene dreviný (ažalka, žimostraž, žimolež, drisťal, hlohýne,
skalník, cesmína apod.), neboť žachýcují prach celorocne.
Zdroj:
http://hluk.eps.cž/hluk/emise/poletavý-prach-%Ě2%80%93-neviditelna-hrožba/

Pracovní postup
Trída se presune postupne na jednotlive lokalitý, kde ucitel rožda každemu jeden ubrousek.
Každý žak si ubrousek navlhcí a žvolí jednu drevinu, avsak ne žcela libovolnou. Tretina žaku
(týmu) si výbere jehlicnan, druha tretina žvolí listnatou opadavou drevinu a poslední tretina
staleželený ker. Zaci setrou dukladne listnatou ci jehlicnatou vetvicku, a to hloubeji v korune,
výse než 1 m nad žemí. Úbrousek si ponechají.
Zaci porovnají žnecistení ubrousku ž ružných lokalit a take ubrouský použite na ružných týpech
drevin. Úbrouský není nutne výhažovat, nýbrž mohou posloužit pri budoucí prežentaci.
Možná úskalí
Po desti bude prach patrný použe na jehlicnatých drevinach a staleželených drevinach
s drsnejsími listý.
Výstupy
Fotografie žnecistených ubrousku ž obou lokalit, fotografie žaku pri praci.

2.2.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po navratu do trídý ucitel žakum ukaže cistý ubrousek a rekne, že takhle bý v idealním prípade
mel ubrousek výpadat po setrení listu. Zaci se v týmech žamýslí nad tím, cím bý mohlo být
žpusobeno, že jejich ubrouský nejsou vždý ciste, odkud se na listech bere prach a proc na
nekterých stromech se nachaží více prachu než na jiných.
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Tip na otažký 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 skupinach žkusí ke svým teoriím dohledat informace na pocítaci a žformulovat
hýpotežu k overení.
Tip na klícova slova:
● ždroj prachu, prach doprava, poletavý prach, želen a prach
Tip na hýpotežý:
● H1: Prach sedající na stromý je prevažne ž dopravý.
● H2: Kolem frekventovaných silnic nameríme více prachu než kolem tech, kde ježdí
mene aut.
● H3: Kolem silnice, kde není želen, bude více prachu ve vžduchu než kolem te, kde je
želen výsažena.
● nebo naopak H4: Prach sedající na stromý není prevažne ž dopravý a jeho množství
bude stejne kolem ružne velkých silnic.

2.2.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz
Zaci si ž nasledujících dvou výberou jednu aktivitu k overení hýpotež:
● Měření prašnosti ovzduší pomocí krému (H1, H2, H3)
● Měření dopravního zatížení místa (H2)
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2.2.5. Měření prašnosti ovzduší pomocí krému
Anotace
Zaci provedou jednoduchý vícedenní experiment a porovnají množství prachu ve vžduchu na
ružných lokalitach. Aktivitu lže uskutecnit, pokud nasledující 4 dný není predpovežen desť.
Cíle
Zak overí hýpotežu.
Místo
Lokalitý ž uvodní aktivý podle hýpotežý na overení:
● lokalita s frekventovanou komunikací a druha od komunikace vždalena (park, žahrada)
● lokalita s frekventovanou komunikací a druha, kde ježdí mene aut.
● lokalita s komunikací se želení a bež želene
Nasledne bežna trída.
Potřebný čas
15 minut v každe lokalite – príprava a instalace Petriho misek, (po 4 - 7 dnech 10 minut
v každe lokalite - sber misek) a 20 minut rožbor kremu + cas na presuný na lokalitý.
Pomůcky
Tuba hustého bílého krému, ižolepa, nužký,
pro každý tým: Petriho miska s víčkem, lupa, pracovní list č. 3, drívko (prípadne sirka,
spejle), tvrdá podložka na psaní, bílý papír A4.
Příprava učitele
Pripravit ižolepu, nužký, pro každý tým bílý papír A4, tvrdou podložku na psaní a drívko.
Sledovat predpoveď pocasí.
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Pracovní postup
Úcitel se premístí s žaký do terenu. Rožda každemu týmu Petriho misku a necha kolovat tubu
s kremem. Instruuje žaký, abý do obou misek (dna i vícka) nanesli 1 cm výsokou vrstvu
kremu (nerožtírat po celem dnu miský, spíse výtvorit jakousi kupu). Každý tým umístí jednu
misku do první lokalitý a druhou do druhe.
Miský se instalují do vodorovne polohý. Lže je žafixovat pomocí proužku ižolepý. Dana místa
musí být dostatecne exponovana prachovým casticím a pokud možno take ukrýta pred žraký
kolemjdoucích, tedý alespon 1,5 metru nad žemí. Idealními místý jsou žídký, stríský, strechý
žastavek MHD, poutace benžínových pump, okenní parapetý, tabule na kulech, rožeklane
stromý. Pokud je to možne, miský jednotlivých týmu bý melý být na ružných stanovistích.
Úcitel výfotografuje stanoviste a take žaký pri praci.
Miský je potreba nechat na stanovistích minimalne 4 dný. Na hustem mastnem kremu se
snadno usadí prachove castice. Pokud v teto dobe prijde silný ci trvalý desť, pokus je treba
opakovat (výlít vodu ž misek, doplnit krem a žnovu pocítat 4 dný). Naopak je-li predpoveď
pocasí na nadchažející dný prížniva, mužeme miský nechat na stanovisti dele.
Po uplýnutí žmínene dobý ucitel s žaký výžvedne miský, nebo žaukoluje žaký, abý je výžvedli
sami cestou do skolý. Úcitel da každemu týmu lupu, drívko a pracovní list c. 3. Zaci mají ža
ukol behem 10 minut provest rožbor kremu a žodpovedet otažký 1 až 5 v pracovním listu.
Pro lepsí srovnaní je vhodne položit obe miský na bílý papír (dopsat nažvý lokalit) a take
udelat v kremu drívkem rýhu, abý býl dobre patrný roždíl meži puvodním a novým
žbarvením kremu. Úcitel výfotografuje miský alespon jednoho týmu. Pri dostatku casu lže
krem v miskach požorovat pod binokularní lupou. Miský s kremem není nutne likvidovat,
mohou posloužit pro poždejsí prežentaci ve skole.
Po deseti minutach týmý sdelí ostatním sve žaverý, ucitel prožatím jejich nažorý nehodnotí.
Pote žaci dostanou dalsích deset minut na výpracovaní posledního ukolu c. 6 v pracovním
listu. Ten jim poskýtne teoreticke informace o prachu. Zaci prectou doplnený text nahlas,
ucitel 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.
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Možná úskalí
Dlouhodobe destive pocasí, žtrata nebo žnicení misek.
Výstupy
Za každý tým výplnený pracovní list c. 3; fotografie obou stanovisť, kam býlý miský umístený;
fotografie Petriho misek s kremem po sebraní ž terenu; fotografie žaku pri praci.

2.2.6. Měření dopravního zatížení místa
Anotace
Zaci provadejí kratký pružkum hustotý dopravního provožu na výbraných místech v ružných
denních dobach. Vsímají si žastoupení ružných týpu dopravních prostredku a jejich
obsaženosti. Získane informace žanesou do sloupcových grafu. Srovnají spotrebu paliva
ružných dopravních prostredku a žjistí, ktere ž nich jsou setrne k životnímu prostredí.
Tato aktivita je vhodna žejmena v prípade, že se v okolí skolý nachaží rusna komunikace.
Cíle
Zak overí hýpotežu.
Místo
Lokalita ž uvodní aktivý s frekventovanou a mene frekventovanou komunikací.
Nasledne bežna trída nebo pocítacova ucebna.
Potřebný čas
Dvakrat ci trikrat 10 minut (+ cas na presun na lokalitu) v terenu v ružných casech, nasledne
30 minut ve tríde
Pomůcky
Do terenu:
pro každý tým: hodinký, propiska, tvrdá podložka na psaní, 1 nebo 3 pracovní listy č. 4
(záznamové archy pro sčítání vozidel)
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Do trídý:
pro každý tým: informační list o vlivu dopravních prostředků na životní prostředí,
pracovní list č. 5, pro tvorbu grafu v papírove podobe pracovní list č. 6, kalkulacka,
pravítko, pastelký nebo fixý trí ružných barev.
Příprava učitele
Zajistit, abý mel každý tým do terenu hodinký, propisku a tvrdou podložku na psaní, a do
trídý kalkulacku, pravítko a pastelký.
Teoretický základ
Ve mestech je vžduch žnecisťovan více než v jiných ekosýstemech, a to predevsím kvuli
doprave, ktera je žde koncentrovana. Množství dopravních prostredku se stale žvýsuje,
existuje napr. mnoho rodin, ktere mají více než jeden osobní automobil. Činností spalovacích
motoru se do ovždusí dostava velke množství emisí, ktere jsou pro nase telo nebežpecne.
Doprava je rovnež ždrojem hluku, žapachu a svetelneho žnecistení a žabíra plochu.
Proto je nežbýtne prijmout opatrení, ktera nam pomohou žlepsit kvalitu ovždusí ve mestech
(napr. omežení vježdu vožidel do centra, podpora MHD, obchvatý mest pro nakladní dopravu,
rožsírení pesích žon, podpora cýklistu a pesích, žvetsení ploch želene).
Čím více paliva dopravní prostredek spotrebuje, tím více skodlivin výprodukuje. Prumerný
osobní automobil spotrebuje 8 litru benžínu na ujetí 100 km pri jížde po meste. Jelikož
hmotnost pasažeru je vžhledem k hmotnosti vožu žanedbatelna, spotřeba paliva žustava pri
ružne obsaženosti vožidla približne stejna. Z toho plýne, že osoba jedoucí sama v osobním
aute žnecisťuje prostredí mnohem více, než kdýž se prepravuje spolecne s více pasažerý. Je
tedý výhodne ježdit s více lidmi (napr. domluvit se s kamaradý na cestu do skolý) ci výužít
prostredký hromadne dopravý.
Výfukové plyny obsahují 71 % dusíku (N2, pochaží ž nasateho vžduchu a není skodlivý), dale
18,1 % oxidu uhliciteho (ČO2), 9,2 % vodní parý (H2O) a 1 % saží. Zbýle 1 % tvorí ostatní
skodliviný. Katalýžator dokaže žachýtit predevsím benžopýren a jine uhlovodíký, oxid
uhelnatý a oxidý dusíku, ne vsak uplne.
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Zdroje:
https://cs.qwe.wiki/wiki/Ěxhaust_gas

Pracovní postup
Prace v terenu
Úcitel se s žaký výpraví k první výtipovane komunikaci a nasledne merení žopakuje na druhe.
Nebo roždelí trídu a s jednou polovinou týmu se výda na první lokalitu a lektor ci asistent se
s druhou polovinou týmu výda na druhou lokalitu.
Vždý ucitel/lektor rožda každemu týmu pracovní list c. 5 a sdelí žakum, že budou na míste
10 minut a jejich ukolem je pocítat vsechný dopravní prostredký, ktere po komunikaci
projedou. Pritom musí rožlisovat týto kategorie: osobní auto s jedinou osobou, osobní auto
s dvema osobami, osobní auto s tremi a více osobami, autobus spíse praždný (mene než 30
osob, odhadem), autobus spíse plný (více než 30 osob, odhadem), tramvaj spíse praždna
(mene než 30 osob, odhadem), tramvaj spíse plna (více než 30 osob, odhadem), nakladní
automobil. Je vhodne pocítat take jíždní kola a motocýklý.
Poctý vožidel jednotlivých kategorií budou žaci prubežne žapisovat (carkovat) do pracovního
listu c. 5. Je prakticke, pokud více žaku diktuje a jeden žak žapisuje. Je žbýtecne , abý vsechný
týmý sledovalý tutež silnici. Naopak je žadoucí sledovat ružne komunikace na temže míste
(velka dopravní tepna, mensí silnice, ulice v žastavbe, ružne smerý križovatký). Je-li
komunikace prílis velka, týmý si mohou roždelit sledovaní jednotlivých jíždních smeru ci
dokonce jíždních pruhu. Úcitel porídí fotografie sledovaných komunikací a take žaku pri
praci.
Idealní je, abý merení probehlo víckrat v ružnou denní dobu, nejlepe rano, v poledne a
navecer. Starsí žaci mohou provadet pružkum samostatne, rano pred žacatkem výucovaní,
v polední prestavce a nasledne odpoledne ci vecer po skoncení výuký. Prubežným výstupem
budou tedý dva nebo tri pracovní listý c. 5 (žaleží na poctu žvolených denních dob).
Prace ve tríde
Pokracuje prace v týmech. Zaci nejprve sectou carký v jednotlivých radcích ve vsech
pracovních listech c. 5 pro první i druhou lokalitu (tuto cast prace muže ucitel žadat jako
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domací ukol). Dale tato císla prevedou na procenta a obojí žapísou do tabulký v pracovním
listu c. 6. Výplní ukolý c. 1 a 2 v pracovním listu c. 6.
Graf lže výtvorit dvema žpusobý:
1) Na pocítaci v programu Ěxcel. Do radku nadepíseme dobý merení, do sloupcu nadepíseme
sledovane kategorie dopravních prostredku. Vepíseme žjistene poctý vožidel. Nasledne
klikneme na horní liste na žaložku „Vložení“, výbereme ikonku „Grafy“, žvolíme graf
„Sloupcový“.

2) Rucne v papírove podobe. Každý tým si vežme pracovní listý c. 6, na nemž jsou
predkreslený dve osý, a pomocí pastelek ci fixu ružných barev výtvorí barevne sloupce. Je
take potreba upravit hlavicku (legendu) grafu.
Takto výtvorený graf bude výpadat stejne jako graf v elektronicke podobe, tžn. pro každou
sledovanou kategorii dopravního prostredku žobraží dva nebo tri ružne barevne sloupce
(podle poctu sledovaných denních dob).
Alternativa: Mladsí žaci mohou výtvorit graf bež prevodu realneho poctu dopravních
prostredku na procenta, do grafu žanesou realna císla.
Nasledne týmý pracují s informacním listem o vlivu dopravních prostredku na životní
prostredí a samostatne výplní žbýtek pracovního listu c. 6.
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Každý tým výplnuje pracovní list pro první i druhou lokalitu žvlasť nebo polovina týmu
výplnuje pracovní list pro první lokalitu a polovina pro druhou.
Pote probehne spolecna kontrola pracovního listu a výmena žjistených informací meži týmý.
Úcitel se 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.
Úcitel žduražní, že nežaleží použe na poctu vožidel, ktera po ulici projela, ale take na tom, jak
dlouho se v míste ždržela. Kdýž se tvorí koloný, auta jedou pomalu a žanechají v míste více
skodlivin. Takže i v male ulici (napr. príježdova cesta ke skole) se muže v urcite denní dobe
nahromadit velke množství skodlivin.
Možná úskalí
Časova narocnost: žpracovaní žažnamových archu a výtvorení grafu lže stihnout ža uvedený
cas použe v prípade, že si žaci v týmu dobre roždelí praci meži sebou.
Výstupy
Za každý tým výplnený pracovní list c. 6, graf s legendou v papírove ci elektronicke podobe,
fotografie žkoumane ulice, fotografie žaku pri praci.

2.2.7. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vývracení sve hýpotežý.
2. Spolecnou diskusí si pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Ovždusí. Shrnou
uvodní aktivitu, žjistene požnatký, hýpotežý, overovací aktivitu, prípadne dalsí doplnující
aktivitý.
3. Úcitel výžve žaký, abý navrhli opatrení, ktera bý prasnost ve žkoumaných lokalitach a okolí
skolý omežila.
4. Nakonec se ucitel žepta žaku, jak si mýslí, že to výpada v žimním období – v žimním
období, kdý jsou stromý neolistene, je prasnost vžduchu mnohem výssí. Proto je velmi
duležite výsažovat ve mestech staleželene kere a jehlicnaný, ktere žachýcují prach
celorocne. Dale doplní, že je-li žnecistení ovždusí prílis velke, jsou i dreviný ohrožený.
Podel frekventovaných silnic si mužeme vsimnout poskožení v podobe ružných skvrn na
listech nebo režavých jehlic.
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2.3.

Zkoumání lokalit – Voda

Hlavní mýslenka tematickeho okruhu Voda, ke ktere bý žaci meli postupne sami dojít:
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.

Úvodní terénní aktivita
Úvodní aktivitou je hra ž aktivitý Vodní cyklus v městské krajině, ktera demonstruje narusení
maleho vodního cýklu ve meste. Zaci pred hrou nedostavají žadne informace, vse výhodnocují
až po aktivite.

2.3.1. Vodní cyklus v městské krajině
Anotace
Zaci si pripomenou roždílý meži malým a velkým vodním cýklem. Týmý si žahrají hru, pri níž si
uvedomí, jak je vodní cýklus ve meste narusen. Diskutují o príc inach, nasledcích a možných
kompenžacích tohoto narusení.
Cíle
Zak žformuluje hýpotežu.
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 každý tým: informační list se schématem vodních cyklů, informační list s fotografiemi
propustných povrchů, karta s fotografiemi zelené střechy, mapa městské části,
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pro každeho žaka: pracovní list 18c
Příprava učitele
Výbrat místo a rožmístit kartý podle schematu na pracovním listu.
Teoretický základ
Velký vodní cyklus je kolobeh, v nemž se voda (v ružných skupenstvích) presouva meži
pevninou a oceanem. Zjednodusene mužeme ríct, že ž rožsahle vodní plochý morí a oceanu se
výparuje velke množství vodý, ktere vlivem proudení vžduchu putuje nad pevninu a dopada
na ni v podobe desťových ci snehových sražek. Čast vodý se po dopadu dostane prímo nebo
skrže pudu do vodních toku a odtud opet do more.
V malém vodním cyklu voda koluje použe v ramci teže pevniný, v nasich podmínkach
predevsím meži pudou, vegetací, ovždusím a vodními toký a nadržemi. Meži místem výparu a
místem sražek je podstatne mensí vždalenost než ve velkem vodním cýklu. Navždorý svemu
nažvu žpusobuje malý vodní cýklus vetsinu sražek dopadajících na pevninu.
V mestske krajine je malý vodní cýklus narusen, a to predevsím kvuli velkemu žastoupení
nepropustných ploch, nedostatku želene a vodních prvku. Voda odchaží ž mesta kanaližací,
potoký a rekami prýc místo toho, abý se vsakovala a nasledne se výparovaním vracela
do ovždusí. Praktickými dusledký jsou výsusovaní vžduchu i pudý, nížka hladina spodní vodý,
výsýchaní pramenu, hýnutí vegetace.
Prumerný rocní uhrn sražek v Praže je približne 530 mm – tedý ža rok naprsí v Praže na 1 m2
žhruba 500 litru vodý, a pakliže je v nekterých místech podíl nepropustných ploch výssí než 70
%, odtece žde ž 1 m2 do kanaližace až 350 litru.
Ěxistují vsak možnosti, jak vratit sražkovou vodu do priroženeho kolobehu. Hlavními
opatreními jsou premena nepropustných žpevnených ploch na propustne, výbudovaní žarížení
na žadržovaní desťove vodý (napr. ježírka, sudý) a žarížení na vsakovaní desťove vodý – meži ne
patrí stale oblíbenejsí tžv. želene strechý.
Zelenou střechou rožumíme strechu domu nebo garaže, na níž dochaží k absorpci desťove
vodý na vhodnem substratu (sterk, žemina s vegetací, oblažký, písek apod.). Velkou výhodou
želene strechý pro dum samotný je hlukova a tepelna ižolace a ochrana povrchu.
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Novinový článek Povodně v Praze zavinily nákupní zóny: Rožvodnený Botic v pražských
Pruhonicích. Za povoden mohou nakupní žoný. Tak žní jednožnacný žaver pražských mestských
castí, ktere výplavil jindý nenapadný potok Botic. Prívalý desťove vodý ho žasobovalý
výbetonovane plochý obrích nakupních center v Pruhonicích a Čestlicích. Nic nežabraní tomu,
abý se povoden v Kreslicích, Zabehlicích a Hostivari opakovala. Miroslav Černý žije v Kreslicích
na brehu Botice po desetiletí. Jeho dum nikdý ža tu dobu neohrožovala velka voda. Až letos se
prihnala trikrat. Poprve žaroven s jarním taním snehu, podruhe pri velkých povodních na
žacatku cervna a nakonec jeste o ctrnact dní poždeji. “Tohle drív nebývalo. Teď se voda žvedne
behem jednoho dne a je vsude. Ze vsech betonových ploch v nakupních žonach to stece sem,”
ríka Černý. V Pruhonicích a Čestlicích výrostl od první poloviný 90. let nejvetsí obchodní
komplex v republice. Zabetonovana plocha parkovisť, obchodních hal a skladisť žabíra plochu
45 fotbalových hrisť. Duchodce Černý se neplete, kdýž prícinu svých potíží vidí prave tam. Stejný
nažor mají hýdrologove i predstavitele samospravý. “Botic k nam priteka ž Pruhonic. Drív tam
býlý jen pole a louký, kam se Botic mohl rožlevat. Desťova voda se tam mohla vsaknout. Dnes
jsou v tech místech žpevnene plochý a hýpermarketý. Voda nema kam odtect, vrha se do korýta
Botice a u nas je první místo, kde se muže rožlít,” uvedl místostarosta Kreslic Martin Trefný.
Botic dal tece do Hostivare, Zabehlic a do Vltavý ustí na užemí Prahý 2. Vsude tam na žacatku
cervna skodý pachala voda nasbírana predevsím na parkovistích obrí nakupní žoný. Letos to
býlo poprve, kdý Botic predstavoval pro obývatele Prahý srovnatelne rižiko s Vltavou.
Predstavitele Prahý dokonce planovali, že u Botice žaplatí podobne žabraný, jake chraní brehý
Vltavý. Útracet bý se nemuselo, kdýbý samosprava v minulosti planovala výstavbu s ohledem na
protipovodnove planý, což se ale nedeje. “V obchodní žone se staví vesele dal,” ríka Robin Nase
ž Česke inspekce životního prostredí. “Rožvoj užemí se deje takžvanou salamovou metodou,
staví se po malých castech, ktere hýdrologickým planum vždý výhoví. Kdýbý se žona schvalovala
v celku, museli bý developeri prijmout opatrení,” dodal Nase. Znamena to, že ža jiných okolností
bý areal musel být opatren vsakovacími plochami, prípadne nadržemi, ktere bý vodu ž Pruhonic
a Čestlic žadrželý. Dnes jakakoli ochrana chýbí a vode nasbírane na betonových plochach nic
nebraní, abý tekla dal do Prahý. Potíž je v tom, že nelže jednožnacne urc it viníka soucasneho
stavu. Pokud stavitele budují obchodní žonu po castech podle platných stavebních povolení,
nelže je volat k žodpovednosti ža velkou vodu v Kreslicích a žbýtku Prahý. Inspekce životního
prostredí v prípade staveb v Pruhonicích a Čestlicích pravidelne doporucuje protipovodnova
opatrení. Podle Nase ale není patrne, že bý se uredníci doporuceními inspekce rídili. Lide ž okolí
poukažují na neblahý stav v okolí Botice nejmene od roku 2009.
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Dalsí informace o vode v Praže naležete v žažnamu prednaský že Skautskeho institutu Příhody pražské přírody: Dešťová voda ve městě dostupný žde:
https://www.ýoutube.com/watch?v=SodLs5LwQNQ&feature=ýoutu.be
Zdroje:
http://arnika.org/kolobeh-vodý
http://www.ekocentrumkoniklec.cž/klimaticka-žmena-a-vodni-režim-krajiný/
http://www.vlastnimarukama.cž/žatravnena-kvetouci-strecha/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolobeh_vodý
http://www.waterparadigm.org/download/Voda_pre_oždravenie_klimý_Nova_vodna_paradigma.pdf
http://www.pocitamesvodou.cž/abý-destova-voda-ve-mestech-nepusobila-skodý-ale-býla-k-užitku/
https://s3.eu-central-1.amažonaws.com/uploads.mangoweb.org/sharedprod/skautskýinstitut.cž/uploads/2016/08/metodika_2_4.pdf

Pracovní postup
Kolobeh vodý je pohýbova simulacní hra, ktera ilustruje kolobeh vodý v ružných mestských
prostredích. Úcastníci ve hre výstupují v roli molekulý vodý. Vsichni žacínají v mraku a pres
ružna mesta a prostredí se dostavají do more a žpet. Jejich pohýb je rížen hodý kostkou.
Pravdepodobnosti výparení, vsaku, odtoku odpovídají realite.
Hra se da hrat ve tríde, venku nebo v telocvicne. Výtistene hrací kartý ucitel rožmístí po užemí
približne podle schematu na pracovním listu. Velikost užemí ovlivní delku hrý i její fýžickou
narocnost.
Každý hrac se ve hre promení v molekulu vodý. Vsichni hraci dostanou pracovní list ke hre a
postaví se ke startovní karte mraku. Jejich dalsí pohýb vždý žaleží na hodu kostkou na každem
stanovisti – u kartý. Na každe karte je napsano, co nasleduje podle toho, co padne na kostce.
Pred hrou je nutne hracum popsat, kde je co, abý stanoviste žbýtecne dlouho nehledali.
Každý žak sam ža sebe do sveho pracovního listu žakreslí sipkami svoji cestu v prubehu hrý.
Podle casu muže cestu nekolikrat žopakovat.
Nasledne žaci ve svých týmech porovnají sve cestý a do 1 pracovního listu barevne vsechný
prekreslí.

19

Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Fotografie žaku pri hre.

2.3.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po skoncení hrý ucitel ukaže žakum pracovní list c.18d a poví jim, že takhle bý mel idealne
výpadat kolobeh vodý pri dopadu do mesta. Zaci se v týmech žamýslí nad tím, proc jejich
pracovní list výpada jinak, cím bý to mohlo být žpusobeno, jestli je to pro krajinu výhodne ci
nevýhodne a jak krajinu ve meste upravit.
Tip na otažký 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?
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2.3.3. Hledání informací a tvoření hypotéz
Na žaklade brainstormingu žaci ve skupinach žkusí žformulovat hýpotežu k overení,
poprípade k nekterým otažkam dohledat informace na pocítaci.
Tip na klícova slova:
● kolobeh vodý ve meste, narusení maleho kolobehu vodý, rožvracený malý kolobeh vodý,
voda v lesních ekosýstemech, propustne povrchý mesto, opatrení proti suchu ve meste,
desťove žahradký, želene strechý.
Tip na hýpotežý:
● H1: Povrchý, ktere obsahují želen, lepe vsaknou vodu.
● H2: Zelene strechý jsou pro žadržení vodý lepsí než taskove.
● H3: Povrchý, ktere nejsou výschle, lepe žadržují vodu.
● H4: Povrchý v okolí skolý okaží dobre vsaknout vodu.
● nebo naopak H5: Povrchý, ktere neobsahují želen, lepe vsaknou vodu.

2.3.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz
K overení hýpotež bude sloužit aktivita Zasakovací zkouška. Dle týpu hýpotežý si žaci žvolí
povrch, na kterem budou merit.
● Beton, travnatý povrch, zatravňovací dlaždice, … (H1)
● Taška, měchová střecha, dlaždice, park, … H2)
● Trávník vyschlý, trávník zastíněný stromy … (H3)
● Všechny povrchy v okolí školy (H4)

2.3.5. Zkouška vsakování na různých typech povrchů
Anotace
Zaci si uvedomí, ktere týpý povrchu jsou v okolí skolý nejcastejsí. Provedou opakovane
jednoduchý experiment a žjistí, že povrchý se lisí schopností prijímat vodu.
Tuto aktivitu lze uskutečnit pouze tehdy, pokud předcházely alespoň tři dny bez
vydatného deště.
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Cíle
Zak overí hýpotežu.
Místo
Sirsí okolí skolý.
Potřebný čas
30 minut v terenu (+ cas na presun na lokalitu), 30 minut ve tríde.
Pomůcky
Do terenu pro každý tým: stopký nebo hodinký s vterinovou rucickou, propiska, 2 l vodý v lahvi/
konvích, plastová trubka se stupnicí, minimálně 80 g plastelíny k utěsnění válce, pracovní
list č. 13, pevná podložka na psaní.
Pro vsechný: smetacek.
Příprava učitele
O nekolik dní drív nechat idealne naprset desťovou vodu do konví nebo žaukolovat týmý, abý si
prineslý lahev (lahve) o objemu minimalne 2 litrý.
Sledovat pocasí 3 dný pred pokusem.
Teoretický základ
Mestska krajina se výžnacuje hustou žastavbou, což se projevuje mimo jine velkým
žastoupením povrchu, ktere jsou nepropustne nebo spatne propustne pro vodu (ať již na žemi
nebo na strechach budov).
Meži propustné povrchy patrí sterk, sterkový travník, travník (ci jiný vegetacní krýt),
mulcovací kura, drevene rostý, drevena dlažba, dlažba se žatravnenými sparami, porežní dlažba,
vegetacní tvarnice, žatravnene vostiný, písek. Propustne povrchý dokažou absorbovat vodu,
ktera se poždeji výparuje a žvýsuje vlhkost vžduchu, címž požitivne ovlivnuje mikroklima. Čast
vodý, ktera v žemi žustane, žvýsí pudní vlhkost, doplní žasobý podžemní vodý a je výužita
rostlinami, ktere ji s odstupem casu take výparí.
Meži nepropustné nebo hure propustne povrchý patrí asfalt, beton, dlažební kostký („kocicí
hlavý“), betonova dlažba, kamenna dlažba. Nepropustne povrchý vodu nepohltí, ta proto odtece
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kanaližací prýc. V dusledku toho krajina výsýcha. Vžduch je sussí a prasnejsí, puda, ktera je
takovým žpusobem žakrýta, se výžnacuje nížkým obsahem vodý a take kýslíku. Nemohou v ní
rust rostliný, živocichove žde žijí jen velmi omežene. Čhýbející desťova voda musí být
nahražovana, napríklad pri udržovaní mestske želene, drahou a cennou pitnou vodou.
Zdroje:
http://www.ekocentrumkoniklec.cž/hospodareni-s-destovou-vodou-v-cr/
http://www.pocitamesvodou.cž/poradna/obce-a-verejný-prostor

Pracovní postup
Trída se premístí do terenu. Každý tým si prinese minimalne 2 litrý vodý. Úcitel da každemu
týmu pracovní list c. 13, plastovou trubku se stupnicí a minimalne 80 g plastelíný.
Každý tým provede na každem že žvolených povrchu ctýrminutovou žkousku vsakovaní
nasledujícím žpusobem: Na mekkem povrchu (trava, písek apod.) trubku žatlacíme nekolik
milimetru do povrchu. Pred žkouskou na tvrdem povrchu je potreba nejprve povrch žamest
smetackem. Trubku priložíme na vodorovnem míste kolmo k povrchu a mežerý meži povrchem
a trubkou utesníme velkým množstvím plastelíný (minimalne 80 g, tj. 4 valecký). Plastelínu
ovsem musíme predtím dostatecne prohníst, abýchom ji žahrali a žbavili bublinek vžduchu.
Plastelínu použijeme vsechnu najednou. Pokud se namocí nebo žnecistí, jsou její tesnící
schopnosti výražne snížený. Behem pokusu trubku stale držíme v kolme požici. Nalijeme do ní
200 ml vodý (požname na stupnici) a ihned žacneme stopovat cas 4 minutý. Po ctýrech
minutach žjistíme na stupnici, kolik vodý se vsaklo. Pokud se behem prvních dvou minut
nevsakne ani 1 ml vodý a nasledne voda žacne unikat pod modelínou, je povrch považovan ža
nepropustný.
Zaci žažnamenají výsledký vsech žkousek do tabulký v pracovním listu c. 13 a ohodnotí
propustnost povrchu. Úcitel výfotografuje žaký pri praci a vsechný žkoumane povrchý.
Po skoncení vsakovacích žkousek se žaci sejdou a výmení si žjistene informace. Seradí povrchý
podle propustnosti. Úcitel si s žaký stoupne na nepropustný povrch, nejlepe na chodník ci
parkoviste, a pta se, kam odtece desťova voda ž tohoto povrchu. Zaci mají ža ukol sledovat sklon
terenu a výmýslet odpoveď. Česta desťove vodý žpravidla koncí v nejbližsím kanalu. Úcitel se
dale pta, kam voda ž kanaližace pokracuje. Zaci bý meli dojít k žaveru, že odtece až do more.
Úcitel žmíní, že v centrech mest muže podíl ploch s nepropustným povrchem dosahovat více
než 70 %!
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Možná úskalí
Nevhodne pocasí: voda se nebude vsakovat, je-li puda už nasýcena po výdatnem desti. Pri
nedodržení vsech pokýnu pracovního postupu bude i na nepropustnem povrchu voda unikat
meži valcem a povrchem.
Výstupy
Za každý tým výplnený pracovní listý c. 13, fotografie žkoumaných povrchu, fotografie lokalitý
jako celku, fotografie žaku pri praci.

2.3.6. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vývracení sve hýpotežý.
2. Spolecnou diskusí si pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Voda. Shrnou uvodní
aktivitu, žjistene požnatký, hýpotežý, overovací aktivitu, prípadne dalsí doplnující aktivitý.
3. Úcitel take výžve žaký, abý navrhli opatrení, ktera bý pomohla žadržet více vodý ve meste a
podporit tak malý kolobeh vodý v okolí skolý.
4. Úcitel doplní dalsí možna opatrení, ktera žaci nevýjmenovali. Krome žvýsovaní podílu
propustných povrchu to jsou napr. sažení stromý, budovaní malých vodních nadrží ci
želene strechý.
Nakonec žaci s ucitelem shrnou dopadý narusení maleho kolobehu vodý, napr. rýchlejsí
povodne a vetsí síla jejich dopadu, výssí teplota a prasnost ve mestech, horsí životní
podmínký pro želen ve mestech. Týto dopadý muže doplnit uvahou na tema menícího se
klimatu, kdý bude voda stale duležitejsí: ve strední Ěvrope prsí mene casto a více naraž.
Čekají nas tak castejsí sucha i castejsí povodne. Presto lide delají v krajine radu žmen, ktere
odtok vodý ž krajiný urýchlují a žvýsují tak rižiko povodní i nedostatku vodý.
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2.4.

Zkoumání lokalit – Zeleň

Hlavní mýslenka tematickeho okruhu Zelen, ke ktere bý žaci meli postupne sami dojít:
Zeleň ve městě nejen snižuje prašnost a zadržuje vodu, ale také snižuje teplotu svého
okolí.

Úvodní terénní aktivita
Úvodní terenní aktivitou je aktivita Zkoumání teplotních poměrů lokality. Tato aktivita je
žnacne žavisla na pocasí a na stavu želene, idealní je den bež deste s teplotou nad 15°Č ve stínu.

2.4.1. Zkoumání teplotních poměrů lokality
Anotace
Zaci se sežnamí s principem fungovaní termovižní kamerý. Porovnají termovižní snímek
s bežnou fotografií a žjistí, jak želen ovlivnuje teplotní pomerý ve meste. Pri výtvarne aktivite se
pokusí napodobit termovižní snímek.
Cíle
Zak žformuluje hýpotežu.
Místo
Okolí skolý.
Potřebný čas
30 minut + cas na presun na lokalitu.
Pomůcky
Pro každý tým: papír A4, tvrdá podložka na psaní, modra, fialova, ružova, oranžova a žluta
pastelka,
pro každý tým: ukázky termovizních snímků.
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Pro trídu: termokamera (nutno predem domluvit pujcení ž ekocentra)
Příprava učitele
Zajistit termokameru.
Zajistit, abý každý žak mel papír A4, pastelký (modra, fialova, cervena, oranžova a žluta
pastelka)
Teoretický základ
Termovizní snímky porižuje specialní kamera citliva na infračervené záření. Na roždíl
od bežne fotografie jsou barvý na snímku „neskutecne“, tj. odlisne od barev, ktere vidíme
vlastníma ocima – barvý totiž výpovídají o teplote daneho povrchu. Nejteplejsí povrchý jsou na
snímku žlute a oranžove, chladnejsí cervene a ružove, nejchladnejsí fialove a modre. Nejteplejsí
povrchý bývají žaroven nepropustne pro vodu (plech, beton, asfalt apod.). Nejnižsí teplotu
mívají vžrostle stromý a kere, jelikož pri odparovaní velkeho množství vodý se ochlažují. Tento
roždíl je markantní žejmena v horkých dnech.
Pracovní postup
Trída se presune do terenu. Každý tým dostane jeden ukažký termovižních a normalních
snímku. Zaci mají ža ukol porovnat oba snímký a objevit princip, jakým jsou použitý barvý
na termosnímku. Úcitel výsvetlí žakum, že termovižní snímek je porížen specialní kamerou,
ktera rožlisuje teplotu povrchu, kterou predmetý výžarují, a naucí žaký s touto kamerou
pracovat. Roždílý teplot jsou na termosnímku žnažornený barevne.
Každý tým si stanoví jedno místo tak, abý býlo ž hlediska žastoupení ružných povrchu co
nejrožmanitejsí, a nasledne ho výobraží v barvach používaných termovižní kamerou. Teplotý si
overuje termokamerou a sve místo take termokamerou výfotí.
Úcitel muže místa jeste výfotografovat že stejných pohledu, že kterých je žaci kreslí, abý býlo
možne poždeji ve tríde porovnat skutecne snímký a termosnímký žaku.
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Srovnání běžného snímku a termovizního snímku:

Zdroj:
http://www.ceskestavbý.cž/clanký/ružova-budoucnost-želených-strech-diký-novemu-materialu-22083.html

Možná úskalí
Nejsou.
Výstupy
Od každeho týmu výkres napodobující termovižní snímek (možno doplnit fotografií
nakresleneho useku krajiný), fotografie žaku pri praci.

2.4.2. Brainstorming nad rozdíly a příčinami
Po skoncení aktivitý ucitel rekne ucitel žakum, abý se vžajemne podívali na sve termosnímký a
porovnali je. Dale žakum ukaže termosnímký lesa a vodý? Rýbník napr..
Tip na otažký pro ucitele:
● V čem jsou termosnímky 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?
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2.4.3. Hledání informací a tvoření hypotéz
Na žaklade brainstormingu žaci ve skupinach žkusí žformulovat hýpotežu k overení,
poprípade k nekterým otažkam dohledat informace na pocítaci.
Tip na klícova slova:
● Snížení teplotý mesta, klimatižace mesta, výhodý želene ve meste, funkce želene,
teplota silnic, proc je les chladnejsí
Tip na hýpotežý:
● H1: Okolí želene ma nižsí teplotu, protože poskýtuje stín.
● H2: Nepropustne povrchý mají výssí teplotu, protože odparují vodu.
● H3: Tmavsí povrchý mají výssí teplotu.
● H4: V lese je chladneji, protože rostliný odparují vodu.
● H5: Teplota okolí souvisí s vlhkostí vžduchu.
● H6: Teplota okolí souvisí s proudením vžduchu.

2.4.4. Výběr a realizace aktivity k ověření hypotéz
Zaci si výberou jednu aktivitu k overení hýpotež:
● Měření vlhkosti a teploty vzduchu. (H1, H2, H3, H5, H6)
● Význam rostlin pro malý vodní koloběh (H2, H4)

2.4.5. Měření vlhkosti a teploty vzduchu
Anotace
Zaci žmerí teplotu a vlhkost vžduchu na ružných místech. Z merení vývodí vžtah meži temito
velicinami. Posoudí vliv vodních prvku, želene a ružných týpu povrchu na vlhkost a teplotu
vžduchu a žhodnotí jejich žastoupení na problematicke lokalite.
Tato aktivita je žnacne žavisla na pocasí a na stavu želene, idealní je den bež deste s teplotou
nad 15°Č ve stínu.
Cíle
Zak overí hýpotežu.
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Místo
3 – 4 ružna místa v okolí skolý
Potřebný čas
30 minut + cas na presun na lokalitu.
Pomůcky
pro každý tým: teploměr s vlhkoměrem (nutno predem domluvit pujcení ž ekocentra),
hodinký, jakýkoliv stabilní predmet jako podklad pod teplomer, pracovní list č. 9, tvrdá
podložka na psaní, propiska
Příprava učitele
Zajistit teplomerý s vlhkomerem.
Sledovat pocasí 24 hodin pred pokusem. Zajistit, abý mel každý tým k dispožici hodinký,
propisku a jakýkoliv predmet (napr. penal) na podeprení teplomeru.
Teoretický základ
Vlhkost a teplota vzduchu patrí meži žakladní klimaticke charakteristiký. Meži temito dvema
velicinami je velmi užký vžtah. Voda je ve vžduchu obsažena ve forme vodní parý. Čím je vžduch
teplejsí, tím vetsí množství parý v nem muže být rožpusteno. Vlhkost vžduchu je krome teplotý
ovlivnena i tlakem vžduchu, tento vliv je vsak v nasich podmínkach žanedbatelný.
Absolutní vlhkost vzduchu je velicina výjadrující hmotnost vodní parý obsažene v objemove
jednotce vžduchu; nejcasteji se uvadí v g/m3. V bežne praxi žjisťujeme relativní vlhkost
vzduchu, což je pomer meži aktualním množstvím vodní parý obsažene v objemove jednotce
vžduchu a takovým množstvím vodní parý, ktereho bý býlo dosaženo pri plnem nasýcení
vžduchu o dane teplote a tlaku. Relativní vlhkost se udava v procentech nebo jako bežrožmerna
velicina. Pri terenním merení žpravidla žjistíme, že žvýsí -li se teplota, žustane sice absolutní
vlhkost vžduchu (tj. celkove množství vodý ve vžduchu) stejna, ovsem relativní vlhkost vžduchu
klesne. Stane se tak proto, že ve vžduchu o výssí teplote se muže rožpustit více vodní parý.
Voda se dostava do ovždusí predevsím sražkami a výparem že žemskeho povrchu a vegetace.
Voda se výparuje pri každe teplote, rýchlost výparovaní vsak žavisí krome teplotý kapaliný a
vžduchu take na vlhkosti vžduchu, rýchlosti vetru, obsahu povrchu kapaliný. Vypařování
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ž vodní hladiný mužeme výsvetlit takto: každa molekula na povrchu kapaliný je pritahovana
sousedními molekulami kapaliný, pricemž rýchlost pohýbu jednotlivých molekul v povrchu
kapaliný se neustale mení. V urcitem okamžiku mohou nektere molekulý dosahnout tak velke
rýchlosti, že pritažlive sílý blížkých molekul již nestací rýchle molekulý udržet v povrchu
kapaliný. Týto molekulý opustí kapalinu a stavají se molekulami parý.
Ve meste jsou teplotní a vlhkostní poměry jiné než v přírodě ci na vesnici, což je dano hlavne
temito faktorý:
● výssím žastoupením povrchu jako je napr. beton, asfalt a kov, ktere odražejí slunecní
žarení (žahrívají vžduch),
● nižsím žastoupením želene (je ždrojem vodní parý a ochlažuje okolí),
● nižsím žastoupením vodních toku a nadrží (jsou ždrojem vodní parý a ochlažují okolí),
● koncentrací lidí (stejne jako ostatní živocichove produkují teplo a výdechují vodní paru).
● koncentrací dopravý a ružných výrobních procesu (pri spalovacím procesu vžnika
teplo).
Pri deletrvajících výsokých teplotach se mohou projevit prížnaký akutních poruch ždraví
ž horka: nevolnost až žvracení, prujmý, krvacení ž nosu a ust, nahle žrýchlení a prohloubení
dechu, prudke snížení pocení nebo diastolickeho krevního tlaku, žmený barvý obliceje,
mravencení a brnení, bolesti hlavý, bolesti a krece svalu. Ohrožený jsou hlavne male deti a
seniori.
Zatímco vliv teplotý vžduchu na lidske ždraví si uvedomuje vetsina ž nas, vlhkost vžduchu
pociťujeme mene. Presto muže neprížnive ovlivnit stav jedince. Komfortní a pro nase ždraví
bežpecna je vlhkost venkovního vžduchu v rožmeží 50 – 70 %. Vlhkost nižsí než 30 % (spojena
s výssí prasností) žpusobuje dýchací obtíže, žanetý horních cest dýchacích, žhorsuje alergie (na
pýl, rožtoce). Naopak výssí vždusna vlhkost napr. usnadnuje rust plísní, což muže rovnež vest
k rožvoji alergií.
Zelen ovlivnuje množství procesu, ktere casto pusobí žcela protichudne. "Koruný stromu
napríklad žachýcují cast svetelneho a tepelneho žarení, címž ohrívají vžduch, a naopak snižují
ohrívaní žastínených povrchu. Vedle toho odparují vodu, címž teplotu vžduchu snižují. Take
ovsem tlumí proudení vžduchu a produkují tekave organicke latký, napríklad terpený (vonne
30

latký v rostlinach). Mestske klima je vsak složitý sýstem s mnoha žakonitostmi. Takže nic není
tak jednožnacne a žaleží na konkretních podmínkach dane oblasti.
Zdroje:
http://www.meteocentrum.cž/žajimavosti/encýklopedie/vlhkost-vžduchu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Vlhkost_vžduchu
https://žpravý.aktualne.cž/domaci/cesti-vedci-bori-mýtý-o-prehratých-mestech-želen-a-bilabarv/r~7e2e481ca25211e9b7740cc47ab5f122/

Pracovní postup
Úcitel se presune s žaký do terenu. Každý tým si výbere k overení hýpotežý 3 – 4 ružna místa
k merení.
Na žvolených místech žaci žmerí teplotu (ve °Č) a relativní vlhkost (v %) vžduchu a hodnotý
žanesou do tabulký v pracovním listu. Pro ždarný výsledek pokusu je treba merit vždý ve stínu
a vždý 5 až 10 cm nad povrchem. Prístroj není nutne držet v ruce, mužeme jej pomocí stojanku
umístit na jakýkoliv stabilní predmet (plastový kelímek, krabicka od caje, penal apod.). Take je
nežbýtne na každem míste pockat minimalne 5 minut, než se prístroj ustalí. V dobe cekaní mají
žaci ža ukol výplnit v pracovním listu ukolý c. 4 a 5. Úcitel výfotografuje místa merení a žaký pri
praci.
Po skoncení merení týmý výplní jeste ukolý c. 2 a 3 a prežentují ostatním sva žjistení.
Možná úskalí
Nevhodne pocasí jako mlha nebo desť v prubehu merení ci v dobe 24 hodin pred ním žpusobí,
že výsledký merení nebudou výpovídající.
Výstupy
Za každý tým výplnený pracovní list c. 9, fotografie žkoumaných míst, fotografie žaku pri praci.

2.4.6. Význam rostlin pro malý vodní koloběh
Anotace
Ve skole ci jejím okolí provedou týmý jednoduchý experiment, který dokažuje, že rostliný
uvolnují vodní paru. Zopakují si, jaký výžnam mají rostliný pro malý vodní cýklus.
Provadíme-li pokus v terenu, je nutne žvolit den bež deste, kdý bude teplota vžduchu minimalne
18 °Č ve stínu.
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Cíle
Zak overí hýpotežu.
Místo
Blížke okolí skolý, pri neprížnivem pocasí interier skolý.
Potřebný čas
30 minut.
Pomůcky
Pro každý tým: provažek, pracovní list č. 10, sáček do odpadkového koše, propiska, tvrdá
podložka na psaní, lahev nebo konev s 1 litrem vodý (idealne desťove)
Příprava učitele
Sledovat pocasí 48 hodin pred pokusem. Opatrit klubko provažku. Zajistit, abý týmý meli do
terenu minimalne 1 l vodý.
Teoretický základ
Jedním ž životních projevu rostlin je vypařování vodý do ovždusí. Organismus rostlin se tak
chraní pred prehratím. Rostliný potrebují vodu k fotosýnteže, k transpiraci (dýchaní) i k jiným
procesum. Prijímají ji spolu s rožpustenými latkami predevsím korený, že kterých pak smeruje
vžhuru tžv. transpirační proud vedoucí drahami ve dreve. Rýchlost transpiracního proudu se
lisí u ružných rostlin a v ružných podmínkach. Ú býlin je prekvapive výssí než u drevin –
žpravidla 5 m/hod, casto 20 m/hod a výjimecne až 50 m/hod. Ú vžrostlých jehlicnatých stromu
uraží voda v prumeru 0,3 m ža hodinu, u listnatých stromu 3 m ža hodinu. Ze stredoevropských
drevin se nejrýchlejsím transpiracním proudem (až 40 m/hod) muže pochlubit napríklad akat,
dub, jasan a jilm. Týto druhý totiž výtvarejí cevý velkeho prumeru v jarním dreve a mnohem
mensí v letním dreve.
Z celosvetoveho pohledu mají nejrýchlejsí vedení vodý stonkem tropicke býliný a lianý (až 90
m/hod), nasleduje vetsina ostatních býlin, opadave listnace, vždýželene listnace a jehlicnaný. Ú
vodních a sukulentních (tucnolistých) rostlin je rýchlost transpiracního proudu žcela
minimalní. Ú techto rostlin je výparovaní omeženo a sýstem cev vedoucích vodu býva mene
vývinut.
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Rostlina ovlada výparovaní vodý predevsím žavíraním a otevíraním listových pruduchu. Objem
vypařené vody žaleží nejen na druhu a starí stromu, ale take na momentalním množství vodý
v pude a rostline, na teplote a vlhkosti vžduchu. Vetsina stromu v nasich podmínkach výparí ve
vegetacní sežone 10 až 200 l vodý ža den. Jedno ž predních míst žabíra olse lepkava, ktera roste
v podmacených pudach. Výparí až 180 l vodý denne. Dospela bríža s 200 tisíci listý výparí
prumerne 70 l vodý denne, ža horkeho dne až 400 l.
Voda výparena ž rostlin prirožene žvýsuje vlhkost vžduchu. Roždíl v množství vodý výparene
že stromu a prímo ž pudý je obrovský, neboť plochý listu stromu mají v souctu nekolikanasobne
vetsí plochu než puda, na níž roste. Plocha listu dosahuje u stredne velkeho stromu až nekolika
set ctverecních metru. Napríklad 25 m výsoký buk s korunou o prumeru 14 m ma listovou
plochu 1600 m2, což je velikost ctýr basketbalových hrisť.
Zdroje:
http://www.ekocentrumkoniklec.cž/klimaticka-žmena-a-vodni-režim-krajiný/
http://fle.cžu.cž/~ulbrichova/Skripta_ĚKOL/lesavoda/lesavoda.htm
http://kfrserver.natur.cuni.cž/studium/bakalar/prace/tomkova.pdf

Pracovní postup
Pokus lže provest v místnosti i v exterieru na rostline rostoucí ve vetsím kvetinaci ci truhlíku
nebo v žahone. Nejlepe funguje na listnatých drevinach a víceletých býlinach, ktere jsou nižsí
než 50 cm a mají mekke listý. Ú sukulentních rostlin a ostatních rostlin s tuhými listý ci jehlicemi
lže pokus provadet jen v casovem useku delsím než 24 hodin. Provadíme-li pokus v terenu, je
nutne žvolit den bež deste, kdý bude teplota vžduchu minimalne 18 °Č ve stínu. Príme slunecní
žarení výpar urýchluje.
Úcitel rožda týmum pracovní list c. 10 a sacek. Týmý si v okolí výberou rostlinu podle ucitelový
specifikace. Idealní je, pokud týmý žvolí ružne druhý rostlin. Úcitel výfotografuje žvolene
rostliný a take žaký pri praci.
Zaci navleknou celou rostlinu do sacku a u žeme ho stahnou provažkem. Do žeminý okolo
rostliný výlijí velmi pomalu (v prubehu 2 minut) 0,5 l vodý. Pokud se voda do pudý stale vsakuje,
prilijí dalsí 0,5 l vodý. Pote cekají 15 minut, mohou žblížka sledovat, žda se sacek rosí. Zatímco
žaci cekají na výsledek pokusu, žamýslí se nad ukolý v pracovním listu c. 10.
Po 15 minutach týmý žhodnotí výsledek sveho pokusu, podívají se rovnež na výsledký ostatních
týmu. Porovnají množství vodý sražene na sacku. Pokud nekteremu ž týmu pokus nevýsel, ucitel
se žaký se snaží výpatrat prícinu.
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Možná úskalí
Nevhodne pocasí: rostliný nebudou v dostatecnem množství výparovat (vsakovat) vodu, je-li
nížka teplota vžduchu nebo je-li puda nasýcena po výdatnem desti. Pokus funguje jen
na nekterých družích rostlin.
Výstupy
Za každý tým výplnený pracovní list c. 10, fotografie žkoumaných rostlin, fotografie žaku pri
praci.

2.4.7. Závěr tématu
1. Zaci žduvodní potvržení ci vývracení hýpotežý.
2. Spolecnou diskusí si pripomenou prubeh TĚMATIČKĚHO OKRÚHÚ Zelen. Shrne uvodní
aktivitu, žjistene požnatký, hýpotežý, overovací aktivitu, prípadne dalsí doplnující aktivitý.
3. Úcitel take výžve žaký, abý navrhli opatrení, ktera bý pomohla více ochladit okolí skolý.
4. Úcitel doplní informace. Zelen krome žvlhcovaní a ochlažovaní vžduchu a poskýtovaní
stínu take:
●

Zadržuje hluk, napr. ž dopravý. Jeho nadmerne pusobení skodí lidskemu ždraví.
Zapojený stromový porost dokaže snížit hluk až o 5 dB.

●

Zadržuje prach a prížemní ožon že vžduchu.

●

Zadržuje desťovou vodu.

●

Čhraní pudu pred eroží.

●

Produkuje kýslík, spotrebovavam oxid uhlicitý.

●

Poskýtuje ukrýt živocichum.

●

Úmožnuje vnímat strídaní rocních období.

●

Funguje jako vetrolam, ižolace strech a fasad domu.

Pokud nektera merení teplotý výsla nepresne, výsvetlí ucitel žakum, že to muže být prave
tím, že stromý fungují jako vetrolamý, mohou nektera merení výchažet nepresne, napr.
v užsích ulicích huste stromý žabranují výtvarení vždusneho víru týpickeho pro ulicní
kanon a tím snižují ‚výmývaní‘ emisí ž dopravý a pocitovou teplotu.
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2.5.

Závěr projektu – zpracovaní informací

1. Úcitel si s žaký pripomene vsechný uskutecnene aktivitý.
2. Nasledne vede žaký k naležení souvislostí meži jednotlivými mikroklimatickými ciniteli,
tedý meži výsledký jednotlivých merení (vlhkost vžduchu – teplota vžduchu - prasnost množství želene - množství vodních prvku). Vede rožhovor s žaký tak, abý formulovali hlavní
žjistení, k nimž dospeli, popsali hlavní žjistene problemý a navrhli žlepsující opatrení, a to
jak obecna, tak konkretní, vcetne žpusobu, jak oni sami mohou prispet ke žlepsení. Trída
spolecne diskutuje nad žjistenými informacemi, formuluje hlavní žaverý.
3. Úcitel spolu s žaký výbere tý žaverý, žjistene problemý a navrhý opatrení, ktere bý trída
chtela prežentovat verejnosti.
Výstupem projektu by měl být plakát nebo počítačová 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 svou praci lektorum Ěkocentra Koniklec, kterí s nimi vedou
diskusi nad žjisteními a navrženými opatreními.
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