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Úvodní slovo editora

Příklady vyučování vybraných geografických resp.
zeměpisných témat, které najdete v předkládané
sbírce úloh, demonstrují způsob vedení žáků cestou k
bádání. V současné české výukové praxi vychází
týdenní časová dotace vzdělávacího předmětu
zeměpis na 2. stupni ZŠ v průměru na 2 vyučovací
hodiny týdně. I toto ukazuje na nízkou váhu zeměpisu
mezi ostatními vyučovanými předměty a jeho
v současnosti
upozaděné
postavení
v rámci
vzdělávacích oborů. Aplikace vhodně zvolených
metodických postupů badatelsky orientovaného
vyučování zeměpisu nabízí možnost zatraktivnění
výukových hodin skrze přiblížení přírodních věd žákům
a jejich praktickému životu.
Badatelsky orientované vyučování vzbuzuje v žácích zájem nejenom o zeměpis či
přírodopis a jiné přírodní vědy, ale v prvé řadě také zájem o jejich okolí, přírodu a
krajinu, ve které žijí. Žáci si během realizace badatelsky orientovaného vyučování
osvojují mnoho dalších postojů, rozvíjí své praktické dovednosti a schopnosti
aplikace teoretických poznatků v praxi. Zeměpis/geografie je tak, vzhledem ke své
multidisciplinaritě, jež mu nabízí úzkou vazbu na všechna průřezová témata RVP
ZV, více než vhodným předmětem pro aplikaci metodických postupů badatelsky
orientovaného vyučování. Prostor pro navýšení počtu hodin zeměpisu na ZŠ
spatřujeme právě v možnostech integrace předmětu s průřezovými tématy např.
právě skrze metodické postupy badatelsky orientovaného vyučování. Zároveň
skrze aplikaci badatelsky orientovaného vyučování zeměpisu dochází k realizaci
tematického celku Terénní geografická výuka, praxe a aplikace, jež je v rámci RVP
ZV součástí vzdělávacího oboru zeměpis, ale v reálné výukové praxi je neustále
opomíjen a upozaďován.
Geografie tak potvrzuje, že je disciplína, která svým tradičním přírodovědně
zaměřeným objektem studia má své nezastupitelné místo mezi přírodními vědami
i při rozvíjení badatelsky orientovaného vyučování na základních, středních i
vysokých školách. Zároveň má geografie jako obor, svou šířkou a zaměřením
studia na komplexní (přírodní i kulturní) krajinu jako místo života člověka –
ambice v nejbližší budoucnosti v didaktické oblasti vytvářet prostor pro
rozpracovávání badatelsky orientovaného vyučování také sociálně-ekonomických
témat na hodinách zeměpisu.
Předkládaná sbírka úloh implementujících badatelsky orientované vyučování do
hodin zeměpisu vznikla jako závěrečný výstup z řady badatelsky orientovaných
aktivit, které pořádala katedra geografie PF JU díky podpoře projektu
scienceZOOM2 v letech 2014 a 2015. V následujícím textu je tak možné najít
celkem 25 úloh, které byly připraveny studenty a pracovníky katedry geografie PF
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JU či kolegy z participujících pracovišť (ZŠ B. Němcové Dačice, ZŠ Hluboká nad
Vltavou, Vzdělávací centrum při ZOO Hluboká nad Vltavou, Hvězdárna a
planetárium v Českých Budějovicích, s pobočkou na Kleti, Gymnázium v České ul.,
České Budějovice, Gymnázium v ul. Jírovcova, České Budějovice aj.). Představené
materiály byly uvedeny a ověřeny v praxi na pořádaných společných seminářích
pro odborníky i učitele z praxe (např. GEODID), akcích pro veřejnost (Dny vědy
v nákupním centru „Géčko“), příměstských badatelských táborech Zvídavý zVěd či
v rámci Zeměpisného badatelského klubu podpořených z projektu scienceZOOM2.
Doufáme, že připravené badatelské úlohy a aktivity mohou být vhodnou inspirací
pro učitele, kteří mají zájem rozvíjet svou výukovou praxi ve smyslu a naplnění
metodiky badatelsky orientovaného vyučování (nejenom) zeměpisu.
Tato sbírka úloh zahrnuje pět úloh věnujících se možnostem zapojení hry
geocaching do výukové praxe, tyto jsou rovněž doplněny o tři úlohy věnované
tematickému celku Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie.
Zároveň celkem sedm úloh se věnuje tematické oblasti Astronomie, postavení
Země ve Vesmíru resp. tematickému celku Přírodní obraz Země, s možnou
mezipředmětovou integrací do výuky vzdělávacího oboru přírodopis (tematické
celky Neživá příroda či Vesmír). Pozornost je skrze dalších pět badatelských aktivit
rovněž věnována fyzickogeografické sféře Země (pedologie, meteorologie a
klimatologie). Posledních pět úloh vzniklo ve spolupráci se Vzdělávacím centrem
při ZOO Hluboká nad Vltavou a jsou tematicky spjaty s biogeografií.
Za přípravu úloh patří dík všem zúčastněným kolegyním a kolegům z katedry
geografie PF JU.
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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žížaly tvoří.
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Geocaching aneb najdi poklad
pomocí GPS

autor úlohy: Mgr. Jan Dvořák
9

Shrnutí
Hra geocaching je celosvětově populární „internetová“ hra, která spočívá ve
hledání ukrytých pokladů (keší) za pomoci GPS navigace. Variabilita využití této
hry ve výuce je široká a dává tak organizátorovi volný prostor při výběru:
tematického zaměření, prostorového řešení, i volby náročnosti řešení jednotlivých
úkolů.
Specifikem každého pracovního listu ze hry geocaching je jeho konkrétnost, kdy
nelze vytvořit PL, který by se dal univerzálně používat v různých lokalitách a to na
základě odlišnosti zeměpisných souřadnic. Tento pracovní list tedy slouží pouze,
jako ukázka možného využití a měl by být inspirací při organizaci obdobné aktivity
využívající hry geocaching.
Pracovní list je zaměřen na práci s GPS navigací a na mezipředmětové vazby mezi
zeměpisem a dalšími obory, jako je například: matematika, informatika, fyzika aj.
Hlavním úkolem je zábavnou formou seznámit žáky se základními informacemi
napříč jednotlivými obory, aby na základě správných odpovědí žáci vyluštili
zeměpisné souřadnice, na nichž je ukrytý „poklad“ a za pomoci GPS navigace ho
našli.
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně základní školy, žáci nižšího stupně víceletých gymnázií.
Časová náročnost
Doba trvání celé aktivity, včetně závěrečného hledání pokladu, je odvislá od věku
cílové skupiny, avšak neměla by trvat déle jak 2 vyučovací hodiny (90 minut).
Prostorové požadavky
Neomezené, jediným limitem je nutnost realizace aktivity ve venkovním prostředí
(z důvodu nefunkčnosti GPS navigací uvnitř budov). Doporučení: pozemek školy,
parky a jiné zeleně, volná prostranství, prostředí města, aj.
Ukázkový PL je koncipován k realizaci v nákupním centru Géčko v Českých
Budějovicích a přilehlému okolí.
Získané dovednosti a znalosti
- Osvojení si základního ovládání a používání GPS navigace.
-

Orientace v prostředí.

-

Práce ve skupině (v případě zadání práce po skupinách).

-

Získání nových, popřípadě upevnění a zopakování již známých informací
z vybraných oborů (matematiky, informatiky, fyziky, aj.)

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Geografické informace, Zdroje dat, Kartografie a topografie,
Terénní geografická výuka, Praxe a aplikace, Česká republika
- Matematika: Číslo a početní operace (1. Stupeň ZŠ), Závislosti, vztahy a
práce s daty, Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací
- Fyzika: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti tekutin
- Přírodopis: Biologie člověka, Biologie živočichů
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Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
- Biologie: Biologie živočichů, Biologie živočichů, Ekologie
- Matematika: Matematika a její aplikace, Číslo a proměnná
- Fyzika: Stavba a vlastnosti látek
- Informatika a informační a komunikační technologie: Zdroje a vyhledávání
informací, komunikace
Materiál a pomůcky
GPS navigace, keška = krabička + její obsah, připravené informace na jednotlivých
stanovištích, pracovní list, něco na psaní.
Přílohy:
– pracovní list
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Podrobné pokyny
Žáci dostanou do ruky připravený PL na němž je připraveno 8 badatelsky
orientovaných otázek. Zároveň jsou seznámeni s průběhem zjišťování odpovědí,
kdy na předem připravených stanovištích probíhá výklad na příslušná témata
z daného oboru a hlavním úkolem žáků je si dané výklady vyslechnout a zachytit
z nich odpovědi na připravené otázky v Pl. Přičemž je na žácích samotných v jakém
pořadí budou informace zjišťovat, neboť k úspěšnému vyluštění zeměpisných
souřadnic musí absolvovat všechny vytyčené stanoviště. Po správném vyřešení
odpovědí v pracovním listu a výpočtu zeměpisných souřadnic si žák zadá
vypočítané zeměpisné souřadnice do GPS navigace, která ho přivede k místu
úkrytu keše. Následně je už na samotném organizátorovi této aktivity, co bude
dětem odměnou a jakého překvapení se dočkají uvnitř schovaného „pokladu“.
Výsledky
Kolik stěn, vrcholů a hran má vlastně krychle?
- stěn = 6
- vrcholů = 8 = A
- hran = 12
Kolik rohlíků si mohu koupit za 15 Kč?
- 10 rohlíků
Kolik rajčatové sušiny musí obsahovat správný kečup?
- 10% sušiny = B
Kdo vymyslel slovo „ROBOT“?
- Karel Čapek; F = 10
Jaký je nejdelší sval v lidském těle?
- krejčovský sval; D = 10
Co je důležité zajistit člověku, který je v bezvědomí?
- průchodnost dýchacích cest
Má kapr zuby?
- ANO, požerákové zuby
Při jaké teplotě již vaří tekutý dusík?
- při teplotě -196 °C; C = 96
Výsledné zeměpisné souřadnice:
N 48° 59. 966
E 014° 27.019
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Pracovní list
Stanoviště č. 1: GEOCACHING aneb najdi poklad pomocí GPS
Ahoj,
právě jsi se stal hledačem pokladu.
Poklad je ukrytý někde před nákupním centrem a k jeho objevení budeme potřebovat
Tvoji pomoc.
Co tedy musíš udělat?
1) Nejprve musíš zjistit všechny odpovědi na níže uvedené otázky. Odpovědi se
dozvíš na jednotlivých stanovištích, které jsou dnešní den umístěné v NC Géčko.
2) Až budeš mít všechny odpovědi a prohlídnutá ostatní stanoviště, přijď opět za
námi na stanoviště č. 1. Společně vyluštíme šifru a zjistíme potřebné zeměpisné
souřadnice, na kterých leží ukrytý poklad.
3) Zjištěné zeměpisné souřadnice spolu zadáme do přístroje GPS, který nás dovede
na přesné místo uložení pokladu a tam už jenom společně budeme hledat a
řekneme si něco o hře geocaching.
Tak co? Jdeme na to?
Zjisti na uvedených stanovištích odpovědi na otázky:
Stanoviště č. 2 Matematika okolo nás
Kolik stěn, vrcholů a hran má vlastně krychle?
Tvoje odpověď: …………………………………………..
POČET VRCHOLŮ KRYCHLE = A

Kolik rohlíků si mohu koupit za 15Kč?

Tvoje odpověď: …………………………………………..

Stanoviště č. 8 Domácí výroba potravin
Kolik rajčatové sušiny musí obsahovat správný kečup?
Tvoje odpověď: …………………………………………..
HODNOTA PODÍLU RAJČATOVÉ SUŠINY V KEČUPU = B
Stanoviště č. 3 Informatika hravě
Kdo vymyslel slovo robot?

Tvoje odpověď: …………………………………………..

POČET VŠECH PÍSMEN V CELÉM JMÉNĚ AUTORA SLOVA ROBOT = F
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Stanoviště č. 4 Lekce zdravotnických záchranářů a fyzioterapie
Jaký je nejdelší sval v lidském těle?
Tvoje odpověď: …………………………………………..
POČET PÍSMEN V ČESKÉM NÁZVU NEJDELŠÍHO SVALU V LIDSKÉM TĚLE = D

Co je důležité zajistit člověku, který je v bezvědomí?
Tvoje odpověď: ………………………………………………………….………………………………..
Stanoviště č. 5 Zákoutí rybníka – hravý koutek pro děti
Má kapr zuby?
Tvoje odpověď: ………………………………………………….………………………………………..
Stanoviště č. 9 Interaktivní vědecká show
Při jaké teplotě již vaří tekutý dusík?
Tvoje odpověď: ………………………………….…………………………
POSLEDNÍ DVĚ ČÍSLICE Z HODNOTY TEPLOTY, PŘI KTERÉ JIŽ VAŘÍ DUSÍK = C

Výborně, našel jsi odpovědi na všechny otázky, teď se můžeš vrátit zase zpátky k nám
na stanoviště č.1, kde společně vyluštíme zeměpisné souřadnice. Nebo jsi to již zkusil
sám?
VZOREC PRO VÝPOČET ZEMĚPISNÝCH SOUŘADNIC:
Místo písmen (A, B, C, D a F) musíš dosadit tvé odpovědi z otázek výše.

N 4A° (B/2)9.C6
E 0(D+4)° (F+17).019
Jaké Ti vyšli tedy ZEMĚPISNÉ SOUŘADNICE:

N 4_° _9._ _ 6
E

0_ _ _ _.019

Hint (nebo-li nápověda) k hledání keše: Stojím tu jako jeden z mnoha.

Poklad půjdeme hledat vždy společně. Můžeš si vybrat v kolik hodin se Ti to hodí:
v 11,45h., ve 12,45h., ve 14,45h., v 15,45h. a naposledy v 16,30hod .
Jak asi bude vypadat ten poklad?
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Geocaching vs. Stromovka

autor úlohy: Mgr. Jan Dvořák
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Shrnutí
Hra geocaching je celosvětově populární „internetová“ hra, která spočívá ve
hledání ukrytých pokladů (keší) za pomoci GPS navigace. Variabilita využití této
hry ve výuce je široká a dává tak organizátorovi volný prostor při výběru:
tematického zaměření, prostorového řešení, i volby náročnosti řešení jednotlivých
úkolů.
Specifikem každého pracovního listu ze hry geocaching je jeho konkrétnost, kdy
nelze vytvořit PL, který by se dal univerzálně používat v různých lokalitách a to na
základě odlišnosti zeměpisných souřadnic. Tento pracovní list tedy slouží pouze,
jako ukázka možného využití a měl by být inspirací při organizaci obdobné aktivity
využívající hry geocaching.
Pracovní list je určen k osvojení si a procvičení základních geografických
dovedností, jako je správné ovládání GPS navigace, orientace v prostředí,
porozumění významu hintu, apod. Pro tyto účely autor zvolil poměrně velké
množství skrýší na relativně malém prostoru, který se tak stal jakýmsi cvičištěm
pro kačery.
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně základní školy, žáci gymnázií.
Časová náročnost
Pro absolvování této aktivity je nutné si vyhradit 2 – 3 vyučovací hodiny. Doba je
odvislá od věku CS, kdy starší žáci budou jistě postupovat při hledání rychleji nežli
žáci například 1. stupně ZŠ.
Prostorové požadavky
Neomezené, jediným limitem je nutnost realizace aktivity ve venkovním prostředí
(z důvodu nefunkčnosti GPS navigací uvnitř budov). Doporučení: pozemek školy,
parky a jiné zeleně, volná prostranství, prostředí města, aj.
Ukázkový PL je koncipován k realizaci v prostředí parku Stromovka v Českých
Budějovicích.
Získané dovednosti a znalosti
- Osvojení si základního ovládání a používání GPS navigace.
-

Orientace v prostředí.

-

Práce ve skupině (v případě zadání práce po skupinách).

-

Získání nových, popřípadě upevnění a zopakování již známých informací
z vybrané tematické oblasti geografie (či jiných oborů zájmu).

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Geografické informace, Zdroje dat, Kartografie a topografie,
Terénní geografická výuka, Praxe a aplikace
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
Materiál a pomůcky
GPS navigace, připravené kešky = krabičky + jejich obsah, pracovní listy, něco na
psaní.
Přílohy: pracovní list
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Podrobné pokyny
Organizátor (učitel) by měl v první řadě žáky seznámit s obecnými informacemi o
hře geocaching a se základními principy a zákonitostmi této hry, jako je například
značení obtížnosti keší, využívání nápovědy ve formě „hintu“, chování žáků při
hledání apod. Nedílnou součástí prvotního výkladu by mělo být představení GPS
navigací a vysvětlení, jak se s nimi pracuje. Po sdělení všech potřebných informací
učitel rozdá pracovní listy a podle počtu GPS navigací rozdělí žáky do příslušného
množství skupin, které budou mezi sebou soutěžit při hledání.
Autorovo doporučení: před tím než pošlete žáky do terénu, udejte přesný čas do
kterého se musí vrátit, i kdyby se jim ještě nepodařilo najít všechny skrýše.
Zamezíte tak případným časovým prodlevám.
Volná pole pracovních listů, která jsou uvedena u každé ze skrýší s názvem
„Prostor pro vaše odpovědi:“ slouží k vlastní invenci organizátorů, kdy autor
pracovního listu tímto dává volnou ruku při výběru otázek umístěných uvnitř
skrýší. Volba otázek je naprosto libovolná a může tak výborně posloužit
k opakování či procvičení, jakéhokoliv vybraného tematického celku učiva. Tyto
volná pole tedy autor uvádí jako možnou přidanou hodnotu celé aktivity, kdy už je
pouze na organizátorovi aktivity zda pracovní list využije pouze ke hledání skrýší
nebo zároveň k procvičení vybraného učiva.
Po příchodu všech žáků (skupin) následuje vyhodnocení počtu nalezených keší,
popřípadě správnosti odpovědí na otázky umístěné uvnitř schránek.

17

Pracovní list

Varianta trasy č. 1
Stanoviště č. 1:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.350'
E 014° 27.843'

MALÁ

NÁPOVĚDA: v kořenech stromu
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………

Stanoviště č. 2:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.241'
E 014° 27.812'

MIKRO

NÁPOVĚDA: dvojitý dub v patě
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
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Stanoviště č. 3:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.151'
E 014° 27.067'

MALÁ

NÁPOVĚDA: natáhni se pro mě
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………

Stanoviště č. 4:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.015'
E 014° 27.143'

MALÁ

NÁPOVĚDA: blesku se již nebojím
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
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Stanoviště č. 5:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.344'
E 014° 27.272'

MALÁ

NÁPOVĚDA: sejmi mě jako čepici
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………

Stanoviště č. 6:
Zeměpisné souřadnice:
N 48° 58.213'
E 014° 27.399'

MALÁ

NÁPOVĚDA: netřeba báti hřbet ohýbati
Prostor pro Vaše odpovědi:
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………
……………….……………….……………….……………….……………….……………

20

Slavonice, perla renesance

autor úlohy: Mgr. Jan Dvořák
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Shrnutí
Hra geocaching je celosvětově populární „internetová“ hra, která spočívá ve
hledání ukrytých pokladů (keší) za pomoci GPS navigace. Variabilita využití této
hry ve výuce je široká a dává tak organizátorovi volný prostor při výběru:
tematického zaměření, prostorového řešení, i volby náročnosti řešení jednotlivých
úkolů.
Specifikem každého pracovního listu ze hry geocaching je jeho konkrétnost, kdy
nelze vytvořit PL, který by se dal univerzálně používat v různých lokalitách a to na
základě odlišnosti zeměpisných souřadnic. Tento pracovní list tedy slouží pouze,
jako ukázka možného využití a měl by být inspirací při organizaci obdobné aktivity
využívající hry geocaching.
Celý pracovní list je koncipován, jako zábavný průvodce městem Slavonice
prostřednictvím hry geocaching. Autor se tedy v tomto PL zaměřuje na využití hry
při pořádání školních výletů a nabádá tak k inspiraci a změně při sestavování
programu podobných jednodenních aktivit.
Cílová skupina
Žáci 2. stupně základních škol, žáci gymnázií.
Časová náročnost
Celá aktivita je koncipovaná, jako součást jednodenního školního výletu do města
Slavonice, během které autor předpokládá i časový podíl jiných aktivit, jako je
např. volný rozchod, prohlídka slavonického podzemí, návštěva muzeí apod. Doba
trvání je odhadována na 4 – 6 hodin.
Prostorové požadavky
Město Slavonice a jeho okolí.
Získané dovednosti a znalosti
- Osvojení si základního ovládání a používání GPS navigace.
-

Orientace v prostředí.

-

Práce ve skupině (v případě zadání práce po skupinách).

-

Opakování základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení)

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Geografické informace, Zdroje dat, Kartografie a topografie,
Terénní geografická výuka, Praxe a aplikace, Česká republika
- Matematika: Číslo a početní operace (1. Stupeň ZŠ), Závislosti, vztahy a
práce s daty, Nestandardní aplikační úlohy a problémy
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
- Matematika: Matematika a její aplikace, Číslo a proměnná
Materiál a pomůcky
GPS navigace, pracovní list, něco na psaní, kalkulačka.
Přílohy:
– pracovní list
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Podrobné pokyny
Před samotnou aktivitou je nutné žáky rozdělit do skupin podle počtu GPS
navigací, které má organizátor (učitel) k dispozici. Následuje seznámení žáků
s hrou geocaching a vysvětlení ovládání GPS navigací tak, aby žáci byli schopni se
sami pohybovat po jednotlivých staništích. Každá ze skupin obdrží jeden pracovní
list a GPS navigaci, dále je stanoven pevný čas a místo na kterém se všichni sejdou
i v případě, kdyby se jim nepodařilo některé ze stanovišť nalézt.
Po příchodu žáků na smluvené místo následuje kontrola správnosti zjištěných
informací a výpočet finálních zeměpisných souřadnic. K místu úkrytu pokladu
vyráží všichni společně za doprovodu učitele. Po odhalení úkrytu by mělo
následovat celkové shrnutí informací o městě Slavonice a další plánovaný
program, popřípadě odjezd.
Výsledky
Vzhledem k výhradním právům společnosti Groundspeak, která spravuje data o
hře geocaching a přísně zakazuje jakékoliv uveřejňování zeměpisných souřadnic
míst s úkryty schránek, autor nesmí zveřejnit správné výsledky na otázky uvedené
v pracovním listu.
Absolvování celé trasy a nalezení pokladu by však i bez uvedených výsledků
nemělo činit sebemenší potíže.
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Po stopách lupiče Grasela

autor úlohy: Mgr. Jan Dvořák
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Shrnutí
Hra geocaching je celosvětově populární „internetová“ hra, která spočívá ve
hledání ukrytých pokladů (keší) za pomoci GPS navigace. Variabilita využití této
hry ve výuce je široká a dává tak organizátorovi volný prostor při výběru:
tematického zaměření, prostorového řešení, i volby náročnosti řešení jednotlivých
úkolů.
Specifikem každého pracovního listu ze hry geocaching je jeho konkrétnost, kdy
nelze vytvořit PL, který by se dal univerzálně používat v různých lokalitách a to na
základě odlišnosti zeměpisných souřadnic. Tento pracovní list tedy slouží pouze,
jako ukázka možného využití a měl by být inspirací při organizaci obdobné aktivity
využívající hry geocaching.
Celý pracovní list je koncipován, jako zábavný průvodce částí přírodního parku
Česká Kanada prostřednictvím hry geocaching. Tematicky je vhodný do výuky
fyzického zeměpisu, avšak dá se využít i jako pěkná procházka přírodou během
školního výletu.
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně základních škol, žáci nižšího stupně víceletých gymnázií.
Časová náročnost
Absolvování všech stanovišť a následné hledání pokladu by nemělo zabrat více, jak
2 - 3 hodiny (120 – 180 min bez dopravy do dané lokality).
Prostorové požadavky
Město Český Rudolec a jeho širší okolí.
Získané dovednosti a znalosti
- Osvojení si základního ovládání a používání GPS navigace.
-

Orientace v prostředí.

-

Práce ve skupině (v případě zadání práce po skupinách).

-

Opakování základních matematických operací (sčítání, odčítání, násobení).

-

Historické povědomí daného území.

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Geografické informace, Zdroje dat, Kartografie a topografie,
Terénní geografická výuka, Praxe a aplikace, Česká republika
- Matematika: Číslo a početní operace (1. Stupeň ZŠ), Závislosti, vztahy a
práce s daty, Nestandardní aplikační úlohy a problémy
- Dějepis: Objevy a dobývání, počátky nové doby
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
- Matematika: Matematika a její aplikace, Číslo a proměnná
- Dějepis: Osvícenství, revoluce a idea svobody, modernizace společnosti.
Materiál a pomůcky
GPS navigace, pracovní list, něco na psaní, kvalitní obuv.
Přílohy:
– pracovní list
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Podrobné pokyny
Celá trasa bude kopírovat jednu z mnoha oficiálních Graselových stezek na území
České Kanady a výchozím bodem je stanoveno město Český Rudolec. K samotné
realizaci aktivity postačí jedna GPS navigace. Pracovní list, respektive jeho
stanoviště jsou koncipována tak, že se bude jen minimálně scházet ze stezky,
kvůli řešení příslušných stanovišť.
Po příjezdu do Českého Rudolce by měl organizátor (učitel) seznámit žáky se
základními principy hry geocaching a vysvětlit průběh celého výletu. Následuje
rozdělení žáků do 5 skupin, kdy každá skupina dostane za úkol dovést celou třídu
za pomoci GPS navigace na příslušné stanoviště. Každá skupina si takto alespoň
jednou vyzkouší vedení celé třídy a přijímá tak na sebe zodpovědnost za úspěšné
nalezení stanoviště. Úkoly na jednotlivých stanovištích již řeší každá ze skupin
zvlášť a po dosažení 5tého ze stanovišť následuje finální výpočet zeměpisných
souřadnic podle předem připraveného klíče na PL. Tento úkon by měl učitel zadat
formou soutěže o nejrychlejší správný výpočet zeměpisných souřadnic a vítězná
skupina tak získá privilegium dovést celou třídu na místo úkrytu, kde se opět do
hledání zapojuje celá třída.
Po nalezení „pokladu“, který je ukryt v blízkosti rozlehlé louky může následovat
pauza na svačinu, opékání buřtů, sportovní hry apod. Následuje cesta zpět do
výchozích souřadnic, čili do města Český Rudolec, prohlídka obce a odjezd.
Výsledky
Vzhledem k výhradním právům společnosti Groundspeak, která spravuje data o
hře geocaching a přísně zakazuje jakékoliv uveřejňování zeměpisných souřadnic
míst s úkryty schránek, autor nesmí zveřejnit správné výsledky na otázky uvedené
v pracovním listu.
Absolvování celé trasy a nalezení pokladu by však i bez uvedených výsledků
nemělo činit sebemenší potíže.
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Toužínský poklad

autor úlohy: Mgr. Jan Dvořák
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Shrnutí
Hra geocaching je celosvětově populární „internetová“ hra, která spočívá ve
hledání ukrytých pokladů (keší) za pomoci GPS navigace. Variabilita využití této
hry ve výuce je široká a dává tak organizátorovi volný prostor při výběru:
tematického zaměření, prostorového řešení, i volby náročnosti řešení jednotlivých
úkolů.
Specifikem každého pracovního listu ze hry geocaching je jeho konkrétnost, kdy
nelze vytvořit PL, který by se dal univerzálně používat v různých lokalitách a to na
základě odlišnosti zeměpisných souřadnic. Tento pracovní list tedy slouží pouze,
jako ukázka možného využití a měl by být inspirací při organizaci obdobné aktivity
využívající hry geocaching.
Pracovní list slouží, jako výukový materiál zaměřující se na přírodní památku
Toužínské stráně, kde se žáci prostřednictvím geocachingu seznamují s touto
lokalitou. PL je specifický svou formou, kdy žáci pracují ve svém volném čase a ve
škole pouze prezentují jejich výsledky.
Cílová skupina
Žáci 1. a 2. stupně základních škol, žáci gymnázií.
Časová náročnost
Irelevantní (žáci s tímto PL pracují ve svém volném čase, je požadována pouze 1
vyučovací hodina (45 minut) na vyhodnocení).
Prostorové požadavky
Toužínské stráně.
Získané dovednosti a znalosti
- Osvojení si základního ovládání a používání GPS navigace.
-

Orientace v prostředí.

-

Práce ve skupině (v případě zadání práce po skupinách).

-

Informace o přírodní památce Toužínské stráně

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Geografické informace, Zdroje dat, Kartografie a topografie,
Terénní geografická výuka, Praxe a aplikace, Česká republika
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
Materiál a pomůcky
GPS navigace, pracovní list, něco na psaní.
Přílohy:
– pracovní list
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Podrobné pokyny
Pracovní list je navržen pro účely jeho využití při mimoškolní výuce, kde žáci
pracují ve svém volném čase. Konkrétně se zaměřuje na poznání přírodní památky
Toužínské stráně. V tomto případě ukrytá schránka má pouze jakousi motivační
funkci a jejím hlavním účelem je žáky do této lokality přivést.
Při samotné realizaci učitel v běžné hodině rozdá níže uvedené pracovní listy. Jako
vhodné autor uvádí rozdělení žáků do skupin, s tím že jejich úkolem je se do dané
lokality dostat v jejich volném čase. Najít ukrytou keš, s ní se nějak zajímavě
vyfotit, jako důkaz nálezu a následně vypracovat prezentaci představující danou
lokalitu, kterou budou prezentovat následující hodinu ve škole.
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Pracovní list
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Podle nosa poznáš kosa

autor úlohy: Bc. Jana Bicanová
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Shrnutí
V rámci programu děti objeví život velmi pestré skupiny zvířat, která se důvtipně
přizpůsobila svému životnímu prostředí. Žáci přijdou na to, jakým způsobem se
přizpůsobili životu ve vzduchu. Dále se seznámí s nevšední originalitou a
nápaditostí, se kterou ptáci vyřešili získávání potravy. Žáci si vše budou moci
vyzkoušet na vlastní zobák.
Pracovní list byl vytvořen v rámci spolupráce ZOO Hluboká nad Vltavou, jakožto
partnera projektu bez finančních nároků, kde byla umožněna realizace pracovních
listů a jejich ověření v praxi v rámci například příměstských táborů konaných pod
hlavičkou projektu ScienceZoom2.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy a nižšího cyklu osmiletého gymnázia. Podle školních
osnov spadá výuka ptáků do 8. třídy (tercie), ale program lze přizpůsobit nižším i
vyšším ročníkům.
Časová náročnost
Program trvá přibližně 60 minut.
Prostorové požadavky
Program probíhá v učebně vzdělávacího centra v Zoo Hluboká nad Vltavou.
Samozřejmě průběh může být v jakékoliv učebně, ale podmínkou je zajistit
potřebný materiál.
Získané dovednosti a znalosti
- Odvodit letové adaptace ptáků
- Uvědomit si stavbu per a druhy per
- Uvědomí si variabilitu zobáků v závislosti na geografickém rozšíření ptáků
- Odůvodnit variabilitu ve zbarvení a tvaru ptačích vajíček.
- Poznat podle ptáka, jaký má zobák a který druh potravy je pro něj ideální.
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
-

Přírodopis: Biologie živočichů (stavba pera, typ a funkce zobáků v závislosti
na potravě, letové adaptace)
- Zeměpis: Geografické rozšíření hadů (rozšíření v závislosti na tvaru a funkci
zobáků)
Učivo RVP G:
-

Biologie: Biologie živočichů (stavba pera, typ a funkce zobáků v závislosti
na potravě, letové adaptace)
- Geografie: Geografické rozšíření hadů (rozšíření v závislosti na tvaru a
funkci zobáků)
Materiál a pomůcky
- ptáci, miska s vodou, mrkev na kousíčky, síto, malá pinzeta, velká pinzeta,
jablko se zapíchanými semínky (červy), štípačky, hasák, rohlík, oříšky, brčko,
úzká trubičkovitá nádoba se šťávou, proso se semínky
-

Pracovní list, psací potřeby

Přílohy:
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– pracovní list
Podrobné pokyny
-

Program začíná zamyšlením, kdy žáci mají za úkol vymyslet letové adaptace
ptáků, díky kterým se pohybují ve vzduchu.

-

Dále si zopakují stavbu a druhy per a zkusí odvodit, proč mají ptačí vajíčka
různý tvar a různé zbarvení.

-

Na konec se žáci rozdělí do skupinek, ve které obdrží šest nástrojů (štípačky,
hasák, malá pinzeta, velká pinzeta, brčko, síto) a šest druhů potravin (kousky
mrkve ve vodě, trubička se šťávou, proso se semínky, jablko se semínky, rohlík,
ořechy). Nástroje simulují ptačí zobáky a jídlo napodobuje ptačí druh potravy.
Žáci si vyzkoušejí zobákem uklovnout kus potravy a na základě vlastní
praktické zkušenosti přiřadí správný zobák k druhu potravy, kterým si myslím
že to jde nejsnadněji. Na konec dostanou pár fotografií ptáků. Nejprve určí, o
který druh ptáka se jedná a poté je přiřadí ke správným zobákům.

Odpovědi k PL
-

Duté kosti, peří, srůst kostí, končetiny = křídla, létající svaly, plicní vaky

-

Prapor, osten a brk

-

Nažin = místa bez peří/pernice = místa, kde roste peří

-

Obrysové a prachové peří

-

Krycí (barevné, ochrana), letky (létání), rýdovací (kormidlování)

-

Mají různý tvar – dle reliéfu a umístění, barevné – ptáci, kteří nemají
hnízda, bílá vajíčka – ptáci s hnízdy či v úkrytu

-

Zobák ke zpracování potravy, obrana, vábení. Tvar zobáku dle typu
potravy

-

Typy zobáků:
Zobák jako filtr (plameňáci), úzký zobák, jako kratší pinzeta (strakapoud),
úzký zobák, jako dlouhá pinzeta (čáp), krátký ostrý zahnutý zobák (dravci,
sovy), dlouhý zahnutý zobák – sající (kolibřík), silné pevné zobáky
(papoušek, dlask)
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PRACOVNÍ LIST
Podle nosa poznáš kosa


Jak se ptáci přizpůsobili k životu ve vzduchu?
Napište jejich letové adaptace.



Popište stavbu ptačího pera
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Co jsou to nažiny a pernice?



Jaké znáš dva druhy ptačích per? Obrázky ti napoví
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Na základě plnící funkce a umístění na těle ptáka
rozlišujeme tři druhy obrysových per podle toho,
kde jsou pera umístěny a na co slouží. Popiš
obrázek.



Proč jsou některá vajíčka bílá a jiná barevná? Mají
všechny ptačí vejce jednotný tvar? Své tvrzení
zdůvodni.
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K čemu využívají ptáci svůj zobák? Proč má každý
zobák jinou funkci při shánění a konzumaci
potravy?



Na obrázku je šest potravin a šest nástrojů, které
simulují dle své funkce a tvaru jednotlivé zobáky.
Přiřaďte zobáky ke správné potravě a na základě
vlastního vyzkoušení vysvětlete jejich funkci druh
potravy.
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Už víš, jaký „zobák“ použít na jednotlivé druhy
potravy. Teď k nim ještě přiřaď zástupce ptáků.
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Když se hladí hadi

autor úlohy: Bc. Jana Bicanová
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Shrnutí
Z neznalosti, nebo bez praktické zkušenosti se některé děti domnívají, že jsou
hadi slizcí a nechtějí si je ani pohladit. Tato mylná představa v nich vyvolává
panický strach. Chceme jim pomoci tento strach odbourat a ukázat krásy hadího
života. Přesvědčíte se na vlastní kůži, že se hadi dobře hladí.
Pracovní list byl vytvořen v rámci spolupráce ZOO Hluboká nad Vltavou, jakožto
partnera projektu bez finančních nároků, kde byla umožněna realizace pracovních
listů a jejich ověření v praxi v rámci například příměstských táborů konaných pod
hlavičkou projektu ScienceZoom2.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy a nižšího cyklu osmiletého gymnázia. Podle školních
osnov spadá výuka živočichů do 8. třídy (tercie), ale program lze přizpůsobit
nižším i vyšším ročníkům.
Časová náročnost
Celý výukový program včetně kontaktu se čtyřmi živými hady trvá přibližně 90
minut (1h 30 min). Do této časové dotace je zahrnuto také seznámení s životem
hadů, vyplňování pracovního listu, poznávání jednotlivých druhů hadů a i krmení
hadů. Délka může být ovlivněna zájmem žáků, kdy se celkový čas prodlouží jejich
chováním a hlazením.
Prostorové požadavky
Vzdělávací centrum Zoo Hluboká nad Vltavou - výuková učebna s tabulí a
dataprojektorem, na které lze spustit powerpointová prezentace s obrázky.
Získané dovednosti a znalosti
- Uvědomit si závislost zbarvení šupin jednotlivých hadů na základě
geografického rozšíření
- Uvědomit si rozdílnost jednotlivých hadů
- Naučit se pozorovat a rozeznávat jednotlivé hady podle detailů
- Pochopí rozdílnost lovu a konzumace své kořisti
- Překonat strach či nedůvěru a porozumět jejich krásám
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Přírodopis: Biologie živočichů (stavba a funkce těla hadů, chování hadů)
- Zeměpis: Geografické rozšíření hadů
Učivo RVP G:
-

Biologie: Biologie živočichů (anatomie, fyziologie, etologie hadů)
Geografie: Biogeografie živočichů

Materiál a pomůcky
- Živý hadi (krajta královská, korálovka sedlatá, užovka červená, hroznýš
královský)
- Dva plastové boxy, živé myšky
- Hadí svlečka,
- Zalaminované fotografie hadů
- Diaprojektor, powerpointová prezentace
- Pracovní list, psací potřeby
46

Přílohy:
– pracovní list
Zdroje ilustrací:
-

autorka (2015)
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Podrobné pokyny
-

Hadi patřící do skupiny plazů jsou pozoruhodná zvířata, která se během vývoje
dokázali přizpůsobit životu na souši či ve vodě aniž by k tomu potřebovali
nohy, nebo ploutve. Na základě pozorování žáci určí tvar těla, charakteristický
pohyb a odhadnou, jak to, že se dokážou bez končetin tak perfektně a rychle
pohybovat. Žáci by měli odvodit, co tvoří jejich oporu těla.

-

Dále zkusí na základě pozorování určit, co kryje celé jejich tělo.

-

Během živé ukázky se žáci snaží poznat všechny čtyři druhy hadů.

-

Poté se žáci zamyslí, proč je každý had jinak barevný a z jakého
zoogeografického areálu pochází.

-

Pro lepší představivost je pro žáky připravená ukázka hadích svlečených kůží.
Nejprve se žáků zeptáme co je to hadí svlečka, proč ji svlékají a jak to celé
probíhá. Poté Musí poznat, která svelčená hadí kůže patří užovce červené,
korálovce sedlaté, krajtě královské a hroznýšovi královskému.

-

Další úkol je založen na detailním pozorování hadů. Žáci se rozdělí do skupin,
ve kterých obdrží vždy čtyři podobné fotografie každého druhu hadů. Živý had
je ale vyfocen vždy jen na jedné z nich. Úkolem žáků je vybrat správnou fotku,
na které je vyobrazen živý had a přiřadit ji k němu.

-

Poslední aktivitou žáků je krmení hadů. Nejprve formou diskuse zkusí žáci přijít
na to, jak vůbec hadi vyhledávají svoji potravu. Jestli ji nejprve uvidí, uslyší,
nebo ucítí. Tím pádem i zjistí, které smysly jsou u nich nejdominantnější.
Pečlivě shlédnou celé krmení a poté popíší jejich taktiku lovu a uvedou, zdali
znají i jiné způsoby lovu u jiných hadů.

Odpovědi k PL:

-

-

Svalnaté tělo – pohyb; opora těla – kostra, svaly; nejsou slizcí, tělo kryjí
šupiny; přizpůsobení různému prostředí; geografický výskyt

-

Hadi na obrázku: 1 – krajta královská (Afrika); 2 – korálovka sedlatá (Severní
Amerika); 3 – užovka červená (Severní Amerika); 4 – hroznýš královský (Jižní
Amerika)

-

Svlékání kůže (znaky: zakalené oči, původní pokožka je už malá, hlavou
naráží na kamen než stará pokožka praskne) = SVLEČKA

-

Škrtiči (krajta, hroznýš,..) – svoji kořist omotají a uškrtí

-

Jiný způsob lovu = jed (zmije, kobra, chřestýš, korálovec..)

-

Potrava vybraných hadů: menší i větší hlodavci, kuřata

-

Jak často hadi jedí? – méně často než člověk, cca 1x za měsíc (dle velikosti
kořisti a hada)

-

Stopování kořisti = pomocí čuchu; Jacobsonův orgán; kořist vidí, ale neslyší,
cítí ji; rozeklaný jazyk = pomocí něj vyhledávají kořist a orientují se
v prostředí
Krajta má tepločivné jamky u nozder a očí – fce termoreceptory (registrace
kořisti)
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PRACOVNÍ LIST
Když se hladí hadi


Hadi nemají končetiny, díky čemu se dokáží tak
výborně pohybovat?



Co hadům tvoří oporu těla?



Přesvědčte se na vlastní kůži, jestli jsou hadi slizcí a
určete co kryje jejich tělo.



Vidíte, čtyři různé druhy hadů, proč má každý z
nich jiné zbarvení a různý typ šupin?
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Poznáte, jací hadi jsou na obrázku pod jednotlivými
čísly? Mají všichni stejný areál výskytu? Přiřaď te
je k jednotlivým oblastem tak, že vepíšete čísla do
mapy podle jejich zoogeografického rozšíření.

1.

2.

3.

4.
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Podle obrázku určete, co právě hroznýš královský
dělá? Popište celý proces od začátku až do konce.



Jak se jinak říká svlečené, hadí kůži?
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Na základě pozorování spoj a utvoř správné trojice
z každého sloupce. V prvním sloupci jsou
vyobrazené jednotlivé vzory šupin, v druhém
sloupci jsou hadí svlečené kůže a ve třetím příslušné
názvy druhů hadů.
KRAJTA
KRÁLOVSKÁ

KORÁLOVKA
SEDLATÁ

UŽOVKA
ČERVENÁ

HROZNÝŠ
KRÁLOVSKÝ
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Všímejte si detailů. Identifikujte, na kterých
fotografiích jsou vyfoceni naši hadi?
1.

2.

3.

ŽIVÝ HAD

4.

ŽIVÝ HAD
1.

4.

2.

3.
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ŽIVÝ
HAD
1.

3.

2.

4.

1.

3.

ŽIVÝ HAD

2.

4.
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Jakým způsobem loví tito hadi (krajta, užovka,
korálovka a hroznýš) svoji kořist?



Znáš ještě jiný způsob lovu kořisti? Napiš tři druhy
hadů, kteří tento jiný způsob využívají.



Co pak si krajta s korálovkou, užovkou a
hroznýšem ráda uloví ke svačině?



Co myslíte, jak asi často hadi jí? Méně nebo více než
vy?
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Popište, jakým způsobem hroznýš uloví a
zkonzumuje svoji potravu.



Pomocí kterého smyslu dokáže had vystopovat svoji
kořist? Nejprve ji uslyší, uvidí, nebo ucítí? Může ji
vlastně vůbec vidět a slyšet?



Jak se nazývá speciální orgán, který u hadů plní
hned dvě funkce najednou – hmatovou a čichovou
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Jaký tvar má hadí jazyk a proč ho pořád vyplazuje?



Vidíte, jaké má krajta narůžovělé jamky mezi očima
a nozdrami? K čemu ji slouží a jak se nazývají?
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Poznáváme listí ať to pěkně sviští

autor úlohy: Bc. Jana Bicanová
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Shrnutí
Během procházky se skoro vždy na své cestě setkáte s opadanými listy či s listy,
které se tyčí na vrcholku stromů. Poznáte podle jednotlivých listů, o jaké jde
stromy? Naučte se detailně pozorovat a rozeznávat jednotlivé listy. Některé
stromy lze rozeznat nejen podle listů, ale i podle charakteristické kůry.
Pracovní list byl vytvořen v rámci spolupráce ZOO Hluboká nad Vltavou, jakožto
partnera projektu bez finančních nároků, kde byla umožněna realizace pracovních
listů a jejich ověření v praxi v rámci například příměstských táborů konaných pod
hlavičkou projektu ScienceZoom2.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy a nižšího cyklu osmiletého gymnázia. Podle školních
osnov spadá výuka rostlin do 7. třídy (sekunda), ale program lze přizpůsobit
nižším i vyšším ročníkům.
Časová náročnost
Program trvá přibližně 45 minut.
Prostorové požadavky
Celá aktivita se odehrává v přírodním arboretu, ve městském parku Stromovka
v Českých Budějovicích. Program lze přesunout i do třídy nebo učebny. Zapotřebí
je zajistit přírodní materiál – jednotlivé vzorky listů.
Získané dovednosti a znalosti
- Na základě rozlišovacích znaků rozeznat jednotlivé listy a určit podle nich o
jaký listnatý strom jde.
- Uvědomit si význam jednotlivých stromů v ekosystému a ve volné přírodě
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Přírodopis: Biologie rostlin (stavba a funkce listů, znaky jednotlivých listů)
- Ekologie: Ekologický a hospodářský význam (využití stromů)
Učivo RVP G:
-

Biologie: Biologie rostlin (stavba a funkce listů, znaky jednotlivých listů)
Ekologie: Ekologický a hospodářský význam (využití stromů)

Materiál a pomůcky
- Listy ze stromů (dub, buk, javor, jasan, platan, bříza, lípa, vrba, jírovec
maďal, jinan dvoulaločný)
- Pracovní list, psací potřeby
Přílohy:
– pracovní list
Použitá literatura a internetové zdroje:
-

http://www.damyko.info/ForumA/viewtopic.php?t=843

-

http://www.ireceptar.cz/zahrada/okrasna-zahrada/fejeton-vaclava-vetvicky-jakoprase-v-bukvicich/
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Podrobné pokyny
-

Žáci se shromáždí v arboretu v jedné části městského parku Stromovka v ČB.
Připraveny jsou pro ně ukázky listů, které žáci musí poznat. Pokud si žáci
nevědí rady, můžeme jim lehce napovídat.

-

Poté děti určí, ze kterých třech částí se skládá každý list.

-

Dalším úkolem žáků je na základě vlastního ohmatání a pozorování uvést
alespoň jeden znak u každého listu, podle něhož poznáme o jaký jde strom. Na
základě vlastní zkušenosti zkusí žáci poznat jednotlivé tvary čepelí.

-

Posledním úkolem je vymyslet význam a využití jednotlivých stromů.

Odpovědi k PL:
Druhy stromů (zleva doprava, po řádcích): jírovec maďal; platan širokolistý; dub
letní; javor klen; jinan dvoulaločný; olše lepkavá; lípa srdčitá; bříza bělokorá; jasan
ztepilý; buk lesní; habr obecný; vrba úzkolistá
Kmenová kůra: bříza bělokorá – bíločerná kůra; buk lesní – šedá hladká kůra
Části listu: čepel, řapík, žilnatina
Národní stromy: ČR – lípa srdčitá; Kanada – javor klen; Čína – jinan dvoulaločný
Plody: oříšek (lípa), bukvice (buk), dvounažka (javor), žalud (dub), jiné plody: lusk
(akát), tobolka, nažka
Dub letní vs. Dub zimní. Vykrojení listů (letní více vykrojené)
Ginko biloba = jinan dvoulaločný – význam v medicíně, národní strom Číny
Duby na hrázích rybníků: zpevnění hráze pomocí dlouhých kořenů
Olše lepkavá – druhové jméno podle lepkavých listů
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PRACOVNÍ LIST
Poznáváme listí ať to
pěkně sviští


Určete, ze kterých stromů uletěly jednotlivé listy.
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Podle kterých detailních znaků jste jednotlivé listy
rozeznali? Uveďte u každého alespoň jeden znak
(všímejte si postavení listů na stonku, tvar u listu,
žilnatiny a četnosti listu).



Které dva stromy můžeš poznat i podle kmenové
kůry? Jaký je vzhled kůr?
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Popište, jednotlivé části listu.



Uveďte , které stromy jsou národními stromy České
republiky, Kanady a Číny.
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Jaký tvar čepele mají jednotlivé listy?



Poznáte, plody na obrázku? Na kterých stromech
bychom je našli?
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Znáš ještě další plody? Zkuste uvést plod i u
ostatních stromů



Jaký je rozdíl mezi dubem letním a dubem zimním?



Vysvětlete termín dvoudomý strom. Uveďte příklad.
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Který strom se skrývá pod latinským názvem Gingo
biloba? Jaký je jeho význam?



Proč se duby vysazují na hrázích rybníků?



Vysvětlete druhové jméno olše lepkavé. Proč se tak
jmenuje?
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Šelmoviny

autor úlohy: Bc. Jana Bicanová

67

Shrnutí
Žáci si zahrají šelmoviny přímo v areálu zoo a poznají všechny šelmy, které obývají
naši zoo. Ve výukovém programu zažijete veselé hrátky přímo v areálu naší zoo.
Pomocí pracovních listů děti zjistí, jak a čím jsou přizpůsobeni ke svému životu
nebo dokonce jaké taktiky lovu používají.
Pracovní list byl vytvořen v rámci spolupráce ZOO Hluboká nad Vltavou, jakožto
partnera projektu bez finančních nároků, kde byla umožněna realizace pracovních
listů a jejich ověření v praxi v rámci například příměstských táborů konaných pod
hlavičkou projektu ScienceZoom2.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy a nižšího cyklu osmiletého gymnázia. Podle školních
osnov spadá výuka ptáků do 8. třídy (tercie), ale program lze přizpůsobit nižším i
vyšším ročníkům.
Časová náročnost
Program trvá přibližně 90 – 120 minut.
Prostorové požadavky
Program probíhá v celém areálu Zoo Hluboká nad Vltavou.
Získané dovednosti a znalosti
- Zařazení šelem do čeledí
- Uvědomit si funkci srsti a stavbu těla
- Odvodit jednotlivé taktiky lovu šelem
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Přírodopis: Biologie živočichů (stavba a funkce těla, přizpůsobení k životu)
- Zeměpis: Geografické rozšíření šelem (rozšíření šelem ve světě)
- Biologie: Biologie živočichů (stavba a funkce těla, přizpůsobení k životu)
- Zeměpis: Geografické rozšíření šelem (rozšíření šelem ve světě)
Materiál a pomůcky
- Pracovní tabule s informacemi o jednotlivých šelmách, pracovní list, psací
potřeby, mapa zoo
Přílohy:
– pracovní list
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Podrobné pokyny
-

V první řadě musí lektor rozvěsit jednotlivé tabule s informacemi ke každému
výběhu.

-

Žáci se rozdělí do 4 skupin. Každá skupina dostane mapu, pomocí které odhalí
šelmy naší zoo. Šelmy jsou na mapce skryté pod barevnými „smajlíky“. V první
řadě musí žáci pomocí mapky najít jejich výběhy, doběhnout k nim a zjistit,
které šelmy to jsou. U každého výběhu jsou rozmístěné tabule, které jsou vždy
označené stopou (viz vlevo nahoře
). Tabule obsahují důležité informace,
které děti potřebují pro vyplnění svého pracovního listu. Také musí vyhledat na
každé tabuli barevně označená slova a vypsat je v úkolu číslo 2 v pracovním
listu.

Odpovědi k PL
1) liška korzak – Vulpes corsac – psovití – Nastěnka a Ivan; medvěd plavý –
Ursus arctos isabellinus – medvědovití – Altaj; vydra říšní – Lutra lutra –
lavicovití – Žaneta a Silvestr
2) liška korzak – masožravec; medvěd plavý – pohlavní dimorfismus – samice
se liší od samce (druhotné pohlavní znaky); vydra říční – teritoriální jedinec
– živočich, který si značkuje svůj životní prostor
3) vlk euroasijský, liška obecná/liška korzak – psovití; medvěd hnědý/medvěd
plavý – medvědovití; rosomák sibiřský, jezevec lesní/vydra říční – lavicovití
4) Asie, Austrálie, Afrika – medvěd plaví žije v Asii
5) medvěd hnědý = yetti
6) druhá srst = vydra říční
7) medvěd plavý – grizzly – kodiak
8) vydra říšní – černý ocas a stopa s plovací blánou/liška korzak – šedý huňatý
ocas – stopa s drápy
9) C)
10) vydra říční – ocas řídí pohyb ve vodě = kormidlo, končetiny – lepší pohyb
ve vodě = ploutve
11) vydra říční trus využívá ke značkování území, odkládá ho na viditelná
místa (kameny), obsahuje zbytky rybích šupin a kostí + kolik chlupů kryje
vydří tělo (odpověď a))
12) medvěd plavý = medvěd bělodrápý – dlouhé bílé zahnuté drápy
13) jezevec lesní, sysel obecný
14) liška polární; liška korzak se od lišky obecné liší velikostí těla (korzak je
menší, ale má delší uši a nohy); liška korzak při obraně vyskočí na zadní a
začne prskat
15) C)
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PRACOVNÍ LIST - ŠELMOVINY
Pomocí mapky najdi tři šelmy, které jsou obyvateli naší zoo.
Šelmy jsou na mapce skryté pod modrými „smajlíky“. V první
řadě musíš pomocí mapky najít jejich výběhy, doběhnout k nim
a zjistit které šelmy to jsou. U každého výběhu jsou rozmístěné
plakáty, které jsou vždy označené stopou (viz vlevo nahoře ).
Plakáty obsahují důležité informace které budeš potřebovat pro
vyplnění svého pracovního listu. Vyhledej na každém plakátu
modře označená slova a zapiš si je do úkolu číslo 2.
Úkol číslo 1
Tvým prvním úkolem bude vyplnit tabulku. Do levého sloupce napiš šest
šelem, které jsi našel pomocí mapky. Dále z informací napsaných na
plakátech doplň jejich latinské názvy a rozlušti, do jaké čeledi šelem patří.
Víš, jak se naše šelmy jmenují? Dole pod tabulkou jsou vypsaná jména, tak
je zkus k jednotlivým šelmám přiřadit.

ŠELMA

LATINSKÝ
NÁZEV

ČELEĎ

JMÉNO

JMÉNA: Nastěnka a Ivan, Altaj, Žaneta a Silvestr
16)
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Úkol číslo 2
V úkolu číslo dva vypiš všechna modře označená slova, které jsi našel
na jednotlivých plakátech, napiš kterých šelem se týkají a zkus
vysvětlit jejich význam.

ŠELMA

SLOVO

VÝZNAM
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Úkol číslo 3
Už jsi odhalil všechny tři šelmy, které se skrývaly pod smajlíky a už i
víš, do které čeledi patří. Tvým úkolem je teď přiřadit k nim příbuzné
šelmy ze stejné čeledi, které obývají také naši zoo. Aby si je nemusel
hledat po celé zoo, máš zde vyobrazené jejich stíny. Napiš o které zvíře
se jedná, do které čeledi patří a se kterou šelmou jsou příbuzná.
POZOR: Dvě šelmy mají dva příbuzné.
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Úkol číslo 4
Víš, kde žije medvěd plavý? Přiřaď jednotlivé názvy světadílů pod
mapky a zakroužkuj správnou mapku odkud medvěd plavý pochází.
Světadíly: Asie, Austrálie, Afrika

Úkol číslo 5
Která šelma souvisí s legendami? S kým byla často zaměňována?

Úkol číslo 6
Před prochladnutím ve vodě vydru chrání hustá, speciální srst. Poznáš
který kožich ji patří? Zaškrtni správný obrázek.
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Úkol číslo 7
Seřaď vyjmenované medvědy podle velikosti od nejmenšího po
největší.(kodiak, medvěd plavý, grizzly)

1.

2.

3.

Úkol číslo 8
Poznáš, která stopa a ocas patří vydře a korsakovi? Spoj:

VYDRA

LIŠKA KORSAK

Úkol číslo 9
Myslíš, že je vydra dobrý plave? Jak dlouho může vydržel pod vodou?
a) méně než 5 min
b) déle než 1 hodinu
c) déle než 5 min
d) méně než 1 hodinu
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Úkol číslo 10
Napiš, k čemu slouží vydří ocas a končetiny? K jakým věcem by si
přirovnal jejich funkci? Vyber dva obrázky.

OCAS=

KONČETINY=

Úkol číslo 11
K čemu používá vydra svůj trus, kde ho odkládá a co trus obsahuje?

Kolik chlupů kryje celé vydří tělo? Zakroužkuj správnou možnost:
a) 150 až 200 milionů
b) 150 až 200 tisíc
c) 15 až 200
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Úkol číslo 12
Jak se jinak říká medvědovi plavému? Podle čeho získal toto jméno?

Úkol číslo 13
Zaškrtni dvě zvířata, kterým korsaci zabírají nory?
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Úkol číslo 14
Které lišce je nejvíce příbuzná liška korsak?

Od naši lišky obecné se korsaci liší……..….............. Liška korsak je
vzrůstem …………..…., ale za to má delší ……..….…...…a
………….…..…
DOPLŇ: uši - velikostí - větší - ocas - zápachem - menší - širší - tělo nohy - věkem - chlupy - užší

Popiš, jakou strategii volí korsaci při obraně?

Úkol číslo 15
Medvěd plavý běhá stejnou rychlostí jako:
a) jede motorový člun po řece
b) letí letadlo
c) jezdí auto ve městě
d) jezdí auto po dálnici
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Hlubocká tajga

autoři úlohy: Bc. Jana Bicanová, Mgr. Janoušková
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Shrnutí
Pracovní list je zaměřen na biogeografii tajgy s praktickým zaměřením na faunu
tajgy, kterou lze nalézt v ZOO hluboká nad Vltavou.
Pracovní list byl vytvořen v rámci spolupráce ZOO Hluboká nad Vltavou, jakožto
partnera projektu bez finančních nároků, kde byla umožněna realizace pracovních
listů a jejich ověření v praxi v rámci například příměstských táborů konaných pod
hlavičkou projektu ScienceZoom2.
Cílová skupina
Žáci 2. stupně základní školy a žáci gymnázií.
Časová náročnost
Absolvování aktivity by mělo zabrat 2 vyučovací hodiny (90 minut).
Prostorové požadavky
Zoo Hluboká nad Vltavou.
Získané dovednosti a znalosti
- Přehled znalostí o fauně žijící v oblastech tajgy
- Rozšířené informace o šelmách
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Přírodopis: Biologie živočichů
- Zeměpis: Geografické rozšíření živočichů
Učivo RVP G:
-

Biologie: Biologie živočichů
Geografie: Biogeografie živočichů

Materiál a pomůcky
- pracovní list
- psací potřeby
- vstupenku do ZOO Hluboká nad Vltavou
Přílohy:
-

pracovní list

-

list pro učitele
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Podrobné pokyny
Pracovní list je navržen, jakožto výukový materiál vhodný jak do výuky zeměpisu
(biogeografie) tak přímo biologie (ekosystém tajgy, organismy a prostředí). Je
vhodným doplňkem školního výletu (exkurze) do ZOO Hluboká nad Vltavou. Pro
jeho realizaci postačí dostatečné množství kopií, které učitel rozdá žákům po
vstupu do ZOO. Následuje vysvětlení případných dotazů a nejasností, které by
mohly komplikovat samostatnou práci žáků. Pracovní list si žáci budou sami
vyplňovat během volného rozchodu. Autorka doporučuje stanovit pevný čas
návratu a místo setkání i v případě, že by žáci ještě neměli PL zcela vyplněný. Po
návratu všech žáků přichází na řadu kontrola správnosti odpovědí, popřípadě
doplnění důležitých informací přímo od učitele.
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Slož si svojí raketu (RVT)

autor úlohy: Ing. Vladimír Adámek
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Shrnutí
Pracovní list je určen jako doplňující odpočinkový materiál do výuky planetární
geografie, jehož zařazení je vhodné především ke konci školního roku, popřípadě
do „volnějších“ hodin geografie (fyziky, pracovní výuky).
Cílová skupina
Žáci 2. stupně základní školy.
Časová náročnost
Hodina čistého času (60 minut).
Prostorové požadavky
Jakákoliv učebna.
Získané dovednosti a znalosti
- Podrobnější informace o modulu RVT
- Rozvoj jemné motoriky.
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Fyzika: Vesmír
- Zeměpis: Přírodní obraz Země
- Člověk a svět práce: design a konstruování
Materiál a pomůcky
- návod na sestavení
- papír s předkreslenými částmi modulu
- nůžky
- lepidlo
Přílohy:
-

pracovní list (papír s předkreslenými částmi modulu)

-

návod na sestavení
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Podrobné pokyny
Tento výukový materiál je vhodné zařadit do hodin ke konci školního roku, kdy už
je uzavřené známkování a spíše se hledá zabavení žáků se vzdělávacím
charakterem. Pro samotnou realizaci autor doporučuje namnožit každému návod
na sestavení, který si žádá podrobnějšího prozkoumání k úspěšnému sestavení
celé rakety. Pro zamezení zbytečných časových prodlev autor stejně tak
doporučuje dostatečné množství nůžek a lepidel, aby tak každý žák mohl pracovat
samostatně a bez větších prostojů zapříčiněných nedostatkem materiálu.
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Návod na sestavení
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Vulkanologie aneb sopka není nikdy
nuda

autor úlohy: Mgr. Stanislava Dvořáková, Mgr. Eva Melicharová

92

Shrnutí
Tento pracovní list pro žáky může za určitých okolností zároveň představovat
návod pro učitele ke zpestření jejich výuky ilustračním pokusem. Učivo vulkanismu
(sopečná činnost) je pro většinu žáků velmi abstraktní a tak zapojení níže
uvedeného pokusu do výuky bude jistě velkým přínosem pro lepší upevnění
vědomostí z tohoto tématu.
Cílová skupina
Žáci 2. stupně základní školy a žáci gymnázií.
Časová náročnost
20 - 30 minut (započítána příprava i samotná realizace).
Prostorové požadavky
Irelevantní (postačí jakákoliv učebna, pozemek školy)
Získané dovednosti a znalosti
- Rozvoj a upevnění znalostí o vulkanické činnosti.
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
-

Zeměpis: Přírodní obraz Země
Přírodopis: Neživá příroda

Učivo RVP G:
-

Geografie: Přírodní prostředí

Materiál a pomůcky
- plastelínu
- červené potravinářské barvivo
- jedlou sodu
- ocet
- malou sklenici
- talíř
- lžičku
Přílohy:
-

pracovní list

Zdroje ilustrací:
-

Geografie (2007): Stavba sopky

http://www.jindrichpolak.wz.cz/encyklopedie/abc/pict/sopka.jpg
www.jindrichpolak.wz.cz (13.11.2014)
-

Vybuchující sopka:

Senćanski, T. (2006): Malý vědec. Experimenty, které můžete vyzkoušet i doma.
Computer Press, Praha, 62s.
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Podrobné pokyny
Aktivitu je vhodné zařadit do běžné výuky během probírání tématu „sopečná
činnost“, jako motivační výukový prostředek, popřípadě do jakékoliv badatelsky
orientované výuky zeměpisu. Autorka zároveň uvádí, že pracovní list je určen, jak
žákům, tak učitelům. Přesto, že primární určení je právě žákům, kteří by si sami
měli odzkoušet celý průběh pokusu na základě podrobného popisu v pracovním
listu.
Z materiálního hlediska je určitě vhodné rozdělit děti do skupin (3 – 4 skupiny na
třídu, závisí na počtu žáků), aby se nám tak vytvořili menší skupinky žáků kolem
jednotlivých „pracovních ploch“.
Podrobný popis aktivity i postup je uveden přímo na pracovním listu.
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Pracovní list
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Zafoukej větříčku!

autoři úlohy: Mgr. Šárka Nedvědová, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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Shrnutí
Předpovídání počasí zajímalo učence již v dávných dobách. Jedno z nejstarších
meteorologických pojednání napsal již Aristoteles a neslo název Meteorologova.
Meteorologie jako vědní obor je spojena s významnými objevy, jako je např.
vynález Torricelliho barometru, či geniálními myšlenkami M.V.Lomonosova, až
k tvorbě prvních synoptických map a digitální přesné předpovědi počasí. Česká
republika patří zároveň mezi země s nejdelšími systematickými meteorologickými
pozorováními, jejichž počátky sahají až do 18. století.
Badatelská úloha je zaměřena na práci s různými druhy anemometrů. Žáci se
pokusí změřit rychlost vanoucího větru a zároveň rychlost vlastního „fouknutí“,
resp. vytvoření vlastního větrného poryvu. Cílem aktivity je pochopení příčin
vzniku větru na Zemi a jeho důsledků.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba trvání celé úlohy, včetně vyhodnocení, odpovídá přibližně 1 vyučovací
hodině (45 min.). Obměnou úlohy může být také její zadání jako dlouhodobé
výzkumné badatelské práce, při níž by si žáci umístili anemometr na jedno (či
různá místa) ve škole a jejím okolí a zaznamenávali v pravidelných intervalech
rychlost a popřípadě i směr větru během vybraného časového období.
Prostorové požadavky
Úloha není prostorově omezena. Může být provedena v jakékoliv učebně, včetně
školního pozemku či na volném prostranství (park, školní dvůr aj.). Bádání lze
zařadit i jako doplněk do běžné vyučovací hodiny.
Získané dovednosti a znalosti
- Seznámit se s různými metodami a přístroji na měření rychlosti a směru
větru.
- Naučit se změřit rychlost větru.
- Pochopit příčiny vzniku větru a jeho důsledky a působení na člověka.
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace
- Fyzika: Pohyb těles, Síly (tlaková síla a tlak), Mechanické vlastnosti tekutin
(atmosférický tlak)
- Přírodopis: Neživá příroda (podnebí a počasí ve vztahu k životu)
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí, Geografické informace a
terénní vyučování
- Biologie: Ekologie
- Fyzika: Pohyb těles a jejich vzájemné působení
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Materiál a pomůcky
Mechanický anemometr (miskový), mechanický ruční anemometr s měřením
teploty vzduchu (vrtulový), Beaufortova stupnice síly větru (ve formě připravené
tabulky či pouze vytištěná na formátu A4)
Přílohy:
– pracovní list pro žáky
– Beaufortova stupnice síly větru

Možné obměny výuky a její zpestření výuky:
Při dlouhodobějším pozorování směru a rychlosti větru na vybrané lokalitě (např.
školní pozemek) a ve vybraných časových intervalech během delšího časového
úseku (např. měsíc, rok aj.) si žáci mohou stanovit předem své hypotézy, postup
svého bádání, určení vhodného místa pro umístění anemometru apod.
Součástí úkolu může být i vytvoření vlastní zajímavé podoby Beaufortovy stupnice
síly větru. Žáci se tak blížeji, při její tvorbě, seznámí s jednotlivými stupni síly větru
a jejich ničivými důsledky.
Zároveň žáci mohou pracovat i s větrnou směrovkou, a během delšího časového
úseku si zaznamenávat i směr větru. Následně na závěr pozorování pak mohou
sestrojit svoji vlastní větrnou růžici pro např. různá časová období (měsíc, půl rok
aj.).
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Podrobné pokyny
V úvodu aktivity si žáci společně s učitelem představí meteorologii jako vědní
obor. Zaměří se na historii meteorologických měření a jejich význam, ale i na
hlavní soudobé výzkumné otázky současné meteorologie.
Formou brainstormingu žáci na začátku aktivity odpovídají na otázku Co Tě
napadá, když se řekne meteorologie? Učitel je v této fázi pouze ve funkci
„motivátora“, podněcuje žáky k vypsání a vzpomenutí si, na co největší počet
pojmů,
souvisejících
s meteorologií.
Následuje
společné
vyhodnocení
brainstormingové aktivity a vysvětlení pojmů všem žákům.
Následně se již učitel věnuje pouze vybrané části meteorologie – všeobecné
cirkulaci atmosféry resp. vzniku vzduchových hmot na Zemi a jejich pohybům.
Nastává fáze přemýšlení a kladení otázek. Při této fázi mají žáci možnost již
pracovat s přístroji, jejichž správné použití, jim zatím nebylo cíleně vysvětleno.
První otázky jsou zaměřeny především na funkci přístrojového vybavení a jeho
účel.
Poté se již žáci zamýšlejí na odpovědích na následující otázky:
- Co to je vítr? A proč fouká? Jak vzniká?
Vítr je horizontální proudění vzduchu v atmosféře vyvolané rozdíly tlaku
vzduchu, resp. rozdíly teplot na Zemi, jež jsou vyvolané rotací Země kolem
své osy a náklon zemské osy
-

Jaké veličiny určujeme při měření větru? Pokuste se vysvětlit, co dané
veličiny znamenají.
Rychlost větru – je vzdálenost, kterou urazí pohybující se vzduch za
jednotku času (km/h nebo m/s, popř. mile/h) a směr větru – udává, odkud
vítr vane (osmidílná stupnice větru podle světových stran nebo pomocí
azimutu ve stupních, tzn. jižní vítr = 180°, severní vítr = 360°, bezvětří =
0°aj.)

-

Kde a čím se provádí měření směru větru?
Měření směru větru se určuje pomocí větrných směrovek, které se umísťují
na stožárech, většinou ve výšce 10 m nad zemských povrchem.

-

Proč se měření směru větru provádí v takové výšce?
Eliminace rušivého vlivu místních překážek a terénu (oproti blízkosti
zemského povrchu)

-

Čím se provádí měření rychlosti větru?
Anemometr. Přístroje pracují na 3 principech: mechanický (který si žáci
vyzkoušejí prakticky), aerodynamický a zchlazovací.

-

Pokusíte se popsat princip fungování mechanického anemometru, který
máte k dispozici?
Jednoduché mechanické anemometry pracují na principu roztočení
otočného miskového či vrtulového čidla, jehož počet otáček za jednotku
času je známe závislosti na rychlosti větru.
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-

Síla větru se měří také tzv. Beaufortovou stupnicí síly větru. Už jste o této
stupnici někdy slyšeli? Pokusíte se sestavit její jednotlivé stupně? Poradím
Vám, že jich má v současné době celkem 12

Beaufortova stupnice síly větru
Stupnice slouží k odhadu rychlosti větru bez použití přístrojů. Původní stupnici
sestavil v letech 1805 - 1808 anglický admirál F. Beaufort, měla 14 stupňů a
vycházela z účinku různé síly větru plachty lodi.

Stupeň

Označení

0

Bezvětří

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Rozpoznávací znaky

kouř stoupá kolmo vzhůru
směr větru je poznatelný podle pohybu
Vánek
kouře, vítr neúčinkuje na větrnou
korouhev
Slabý vítr
vítr je cítit ve tváři, listy stromu šelestí
listy stromů a větvičky jsou v trvalém
Mírný vítr
pohybu
Dosti
vítr zdvihá prach, pohybuje slabšími
čerstvý vítr větvemi
listnaté keře se začínají hýbat, na
Čerstvý vítr
vodních plochách se tvoří menší vlny
vítr pohybuje silnějšími větvemi, je těžké
Silný vítr
používat deštník
vítr pohybuje celými schody, chůze proti
Prudký vítr
větru je obtížná
vítr ulamuje větve, chůze proti větru je
Bouřlivý vítr
téměř nemožná
Vichřice
Silná
vichřice
Mohutná
vichřice
Orkán

Rychlost
(m/s)
0,0 - 0,2
0,3 - 1,5
1,6 - 3,3
3,4 - 5,4
5,5 - 7,9

8,0 10,7
10,8 13,8
13,9 17,1
17,2 20,7
20,8 vítr způsobuje menší škody na stavbách
24,4
vyvrací stromy, způsobuje větší škody na 24,5 stavbách
28,4
28,5 působí rozsáhlá zpustošení
32,6
32,7 a
ničivé účinky
více
Zdroj: Meteocentrum.cz (2015)
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Použitá literatura a internetové zdroje:
Meteocentrum.cz (2007): Encyklopedie meteorologie
http://www.meteocentrum.cz/ (20. 4. 2014)
Mladý meteorolog (2007): Měření rychlosti a směru větru
http://www.metmladez.wz.cz/metdeti/i06.htm

Zdroje ilustrací:
Anemometry:
http://www.metmladez.wz.cz/metdeti/ (29. 5. 2015)

Kontakt na autora
snedvedova@seznam.cz
karvanko@pf.jcu.cz
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Jak to hlučí na Stromovce?

autor úlohy: Bc. Vendula Vacková, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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Shrnutí
Hluk se v posledních letech stává jedním z výrazných negativních faktorů
ovlivňující životní prostředí. Hluk dle své lokalizace a své intenzity může negativně
ovlivňovat nejen náladu, ale například i schopnost soustředění se na práci,
možnost komunikace či zdravotní stav osob.
V České republice v současné době existují tzv. hlukové limity, které nesmějí být
na vybraných místech překročeny. Víte, čím se vlastně měří intenzita hluku a co
nám naměřený údaj o hluku vypovídá? Jaké je nejtišší místo v parku Stromovka? Či
jak silný může být Váš křik či ptačí zpěv? To vše zjistíte s námi při aktivitě, Jak to
hlučí ve Stromovce?
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba trvání celé úlohy, včetně vyhodnocení, odpovídá přibližně 1 vyučovací
hodině (45 min.).
Prostorové požadavky
Úloha může být provedena na jakémkoliv volném prostranství (školní pozemek,
geolaboratoř, školní dvůr). S drobnou obměnou lze bádání zařadit i jako doplněk
do běžné vyučovací hodiny v podobě seznámení se s hlukoměrem a naměření
nejtišší třídy ve škole, intenzity hlasu paní učitelky apod.
Získané dovednosti a znalosti
- Seznámit se s metodami a přístroji na intenzity hluku.
- Pochopit příčiny vzniku hluku a jeho negativní důsledky a působení na
člověka.
- Seznámit se s prací s hlukovou mapou sledovaného území
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
- Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace
- Fyzika: Zvukové děje
- Přírodopis: Biologie člověka
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí, Geografické informace a
terénní vyučování
- Biologie: Biologie člověka
- Fyzika: Pohyby těles a jejich vzájemné působení
Materiál a pomůcky
- Pracovní list, pomůcky na psaní, hlukoměr
Přílohy:
-

Pracovní list
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Podrobné pokyny:
Pracovní list je určen, jako doprovodný výukový materiál k výkladu o hluku a jeho
měření. Jeho hlavním účelem je získání povědomí o hlučnosti různých druhů zvuků
a jejich vzájemném porovnání mezi sebou.
Učitel by měl v první řadě rozdat PL žákům a to ještě před zahájením samotného
výkladu. Následuje kontrola správnosti odpovědí, čímž učitel získá přehled o
povědomí žáků z dané problematiky. Pracovní list by měl být doplněn výkladem
učitele o základní informace týkající se právě hluku a jeho měření. Nedílnou
součástí by měla být ukázka přístroje na měření hluku (hlukoměr), představení
jeho funkcí a vysvětlení jeho ovládání. Na základě správného pochopení funkčnosti
přístroje si žáci sami naměří zvuky, které jim přijdou zajímavé a vypracují si tak
úkol č.4.
Odpovědi k PL
1) Jaký vliv má hluk na náš organismus?
-

bolest hlavy, ztráta sluchu, ničí sluch, vyvolává strs, poškozuje zdraví,
urychluje vznik civilizačních chorob (cukrovka, infarkt)

-

Jak se můžeme proti hluku bránit?

-

Špunty do uší, protihlukové bariéry, vyhýbat se hlučným místům (koncerty),
nepouštět si hlasitou hudbu, ochrana sluchu

2) V jakých jednotkách se udává hladiny intenzity zvuku?
Decibely (dB)
a) hluk 20dB je 10x silnější než hluk 10dB
b) hluk 30 dB je 20x silnější než hluk 10dB
3)
dB

příklady zvuku

0
10
20
30
40
50
60
65
70
80
85
90

práh slyšitelnosti
šum listí
klidná zahrada (bezvětří)
šepot
tlumený hovor
běžný hovor
hlasitý hovor
kvákání žáby
hlučná ulice
křik
kohoutí kokrhání
jedoucí vlak

100

sbíječka

110

diskotéka

120

start rakety

130

práh bolestivosti

180

zábavní pyrotechnika
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JAK TO HLUČÍ NA STROMOVCE?



1.

V každém sloupci uveďte alespoň 3 příklady:

Jaký vliv má hluk na náš organismus?

Jak se můžeme proti hluku bránit?

HLUK



2.

V jakých jednotkách se udává hladina intenzity zvuku?

Jednotka:

..............................................

[

]

Pokud zvuk zesiluje po deseti
dB, každý stupeň je 10x
silnější než předešlý.

To znamená, že:
a) Hluk 20 dB je ............. krát silnější než hluk 10 dB
b) Hluk 30 dB je ............. krát silnější než hluk 10 dB
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 3.

Pokuste se bez měření doplnit tabulku hladiny intenzity hluku. Použijte příklady

v pravém sloupci.
[dB]

Příklad zvuku

0

práh slyšitelnosti

zábavní pyrotechnika
tlumený hovor

10

hlučná ulice

20

start rakety
šepot

30

hlasitý hovor

40

diskotéka

50

šum listí
běžný hovor

60

bezvětří

kvákání žáby

65

jedoucí vlak

70

křik

80

kohoutí kokrhání

85
90

sbíječka

100
110
120

práh bolestivosti

130
180

4

. Zaznamenejte si, který konkrétní zvuk budete měřit, a tipněte si výsledek. Můžete

použít příklady z předchozího cvičení, které si tímto ověříte.

ZVUK: .................................................................................................
MŮJ TIP:

................. dB

MOJE MĚŘENÍ:

................. dB

Co se stane, když
zdvojnásobíme vzdálenost?
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Naše půda
aneb po čem všem to vlastně
chodíme?

autor úlohy: Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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Shrnutí
Půda je jedním z hlavních přírodních zdrojů. Lidem poskytuje obživu i prostor pro
stavbu obydlí aj., rostlinám umožňuje růst, je nezbytná pro život řadu druhů
živočichů, kterým slouží nejenom jako životní prostředí, ale i jako zdroj obživy,
teritorium či samotný úkryt. Člověk půdní zdroje svojí činností silně ovlivňuje,
přetváří a značně pozměňuje, především v negativním slova smyslu.
Nezodpovědný zásah člověka do půdního prostředí je schopný během krátké doby
zcela zničit to, co se vytvářelo v průběhu tisíců let.
Během společné aktivity zjistíme: Jak vlastně půda vzniká a jak dochází k její
degradaci?, Jaké faktory ovlivňují vznik půdy? K čemu potřebujeme znát složení
půdy a její chemické a fyzikální vlastnosti? Proč rozlišujeme půdní druhy a půdní
typy? Jaký je život v půdě?
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba trvání celé úlohy, včetně vyhodnocení, odpovídá přibližně 1 vyučovací
hodině (45 min.).
Prostorové požadavky
okolí školy, školní pozemek, geolaboratoř
Získané dovednosti a znalosti
- Žáci porozumí fungování systému pedosféry
- Vyzkoušejí si, jak lze půdu charakterizovat a analyzovat pomocí půdní sondy
- Pochopí souvislosti vedoucí k využívání půdy a její ochrany
- Osvojí si práci s půdní mapou České republiky či daného území
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
4) Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Česká republika, Terénní
geografická výuka, praxe a aplikace
5) Přírodopis: Neživá příroda (půdy)
6) Chemie: Anorganické sloučeniny (kyseliny a hydroxidy), Chemie a
společnost (průmyslová hnojiva)
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí, Geografické informace a
terénní vyučování, Regiony
- Biologie: Ekologie
- Chemie: Anorganická chemie
Materiál
Půdní sondy a perlík (kladivo na zatloukání půdní sondy), půdní mapa
sledovaného území, katalog půdních typů
Přílohy:
Pracovní list
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z http://clanky.rvp.cz/clanek/o/z/2282/

Kontakt na autora
snedvedova@seznam.cz
karvanko@pf.jcu.cz
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Podrobné pokyny
Průběh samotné výukové aktivity je již svým začátkem odlišný od klasické hodiny.
Výuková aktivita začíná fází přemýšlení a kladení otázek ve zcela opačném sledu
než v klasické hodině, kde se často výuková hodina začíná otázkou o tom co je to
pedosféra, pedologie a půda.
Při příchodu žáků na terénní stanoviště je vždy upoutá pohled na půdní sondu a
kladivo (perlík). První otázky jsou tedy směřovány na přemýšlení o tom, na co se
tato pomůcka může používat, resp. co se s ní může dát v terénu dělat? Již v této
fázi přemýšlení jsou žáci vedeni ke vzájemné spolupráci, během níž se musejí
shodnout na způsobu použití půdní sondy a na jeho významu. Dostávají se tedy
již do fáze kladní hypotéz, které si navzájem potvrzují a vyvracejí v rámci společné
diskuze. Po stanovení funkce půdní sondy a perlíku, se velmi často ihned přesouvá
fáze přemýšlení a kladení si otázek k tomu, co tedy zjistím tím, že půdní sondu
zatluču do země? Žáci sami vždy odvodí, že po vytažení sondy získají vzorek půdy,
resp. se výuka stáčí k otázkám týkajícím se půdního profilu a vysvětlení jeho
významu a charakteristik, resp. k jednoduché otázce k čemu potřebuji znát půdní
profil či získat vzorek půdy?
Následně je v této fázi věnována pozornost otázkám týkajícím se významu půd,
jejich využívání a jejich rozdílnosti, při níž jsou položeny otázky rozdílu a vysvětlení
si odlišnosti mezi půdním typem a druhem především z hlediska jejich významu.
Žáci přemýšlejí nejprve nad tím, jaké vlastnosti půd, jsou pro člověka důležité,
potřebné, aby je znal a mohl půdu dobře hospodářsky či jinak využívat. Tímto se
sami žáci dostanou k vysvětlení si významu vymezování půdních druhů, především
ve vazbě na zemědělskou činnost. V této fázi je do aktivity zařazena mapa
půdních typů vyskytujících se v dané lokalitě, doplněná o mapu půdních typů
vyskytujících se v České republice. Žáci sami pracují s mapou, s legendou a
dostávají se do fáze přemýšlení nad rozdílností výskytu jednotlivých půdních typů
v České republice.
V této části je vhodné zamyslet se s žáky nad tím, jaké faktory vlastně mohou
ovlivňovat vznik jakékoliv půdy, resp. půdního typu v dané lokalitě. Do výukového
procesu se dostává příběh, kdy žáci si mají představit, že jsou kdekoliv na Zemi a
zkusit se vžít a zapřemýšlet nad tím, jaké faktory mohou ovlivnit proces vzniku
samotné půdy. Mohou k tomuto využít i půdní mapy a zkusit lokalizovat rozdíly
jednotlivých půdních typů dle např. výskytu, vlastností apod. V této etapě žáci
přemýšlejí dohromady a mají se shodnout na 5 významných faktorech (tzv.
základní půdotvorní činitelé), které mohou ovlivnit vznik daného půdního typu. Na
závěr příběhu dochází k fázi obhájení si vlastních faktorů, které jednotliví žáci
vymysleli a vysvětlení všem, z jakého důvodu a proč si myslí, že zrovna tento
činitel je významný. Během této aktivity žáci vždy dokáží vymyslet a odůvodnit si
základní půdotvorné činitele: reliéf, klima (často zmiňovány jsou dílčí činitelé jako
voda, déšť, vítr, mráz aj.), podloží (matečná hornina), organismy (často v podobě
působení člověka), avšak vždy je problémem stanovení posledního činitele,
kterým je čas.
Po této aktivitě je naposledy pozornost věnována práci s mapovými podklady.
Žáci nyní mají s pomocí mapy a její legendy vybrat důležité půdní typy v rámci celé
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České republiky, potažmo v daném regionu a pokusit se je charakterizovat.
Přičemž je důraz kladen na jejich význam, dle výskytu v rámci daného území. Fáze
přemýšlení a kladení otázek se tedy věnuje např. stanovení půdních typů, které
jsou v úrodných oblastech České republiky a jaké vlastnosti tyto půdní typy
mohou mít? Naopak jaké půdní typy jsou v okolí řek, jsou-li úrodné, proč na nich
nic nepěstujeme? Jaký půdní typ můžeme v České republice označit za
nejrozšířenější a kde se především vyskytuje? Jaké půdní typy jsou vázané na
vyvýšené horské oblasti, jaké mají vlastnosti? Znáte území v České republice, kde
můžeme najít bažiny či zamokřené oblasti, určíte, jaké půdní typy se zde
nacházejí, jaké vlastnosti asi bude takováto půda mít? …aj.
Po práci s mapou nastává hlavní fáze kladení si hypotéz, jež je vztažena
k vlastnímu zkoumanému území. Z žáků se stávají v rámci jejich příběhu
pedologové, kteří zkoumají půdu v okolí školy a pracují s půdní sondou. Před
zahájením práce s půdní sondou, jsou žáci vyzváni, aby si v rámci svých pracovních
skupin, na základě nyní nabytých informací, vlastní znalosti území a s pomocí
mapových podkladů vytvořili hypotézy týkající se výskytu daných půdních typů ve
sledovaném území. Každou z vytvořených hypotéz, musejí žáci před zahájením
práce s půdní sondou nejprve podložit vlastním vysvětlením.
Následuje vlastní fáze plánování postupu ověření hypotéz, resp. žáci se musejí
mezi sebou domluvit, kdo, jakým způsobem a jak bude pracovat s půdní sondou.
Role učitele v této fázi je zaměřena na seznámení žáků s bezpečností práce
s půdní sondou a perlíkem a na správnost použití půdní sondy.
Následuje fáze provádění pokusu (použití půdní sondy, vytvoření půdních profilů)
a zapisování, fotografování dat, která volně přechází do fáze vyhodnocování
výsledků, formulace závěrů a ověření hypotéz. V rámci níž, žáci pracují
s katalogem půdních typů vyskytujících se v České republice, kde vyhledají půdní
profily zvolených půdních typů, které si vydefinovali v rámci svých hypotéz, a
následně je porovnají s reálně získanými půdními profily z terénu. Na závěr
zhodnotí a odůvodnění potvrzení či vyvrácení svých vlastních hypotéz týkajících se
výskytu daného půdního typu na daném území. Celá terénní aktivita je zakončena
formou shrnujících a opakujících otázek, které si žáci kladou navzájem mezi
sebou.
Obměnou použití půdní sondy a perlíku k dané aktivitě, může být vykopání si
klasického půdního profilu v dané lokalitě pomocí rýče, avšak tato podoba aktivity
je časově náročnější.
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Pracovní list

Naše půda aneb po čem všem to vlastně šlapeme?

1. Pokus se spolu s kamarády popsat princip práce s půdní
sondou a perlíkem? Co vše s využitím sondy můžeme
zjistit o půdě, na které se zrovna nacházíme?

Zdroj: autorka, 2014
2.

K čemu v praxi využíváme znalost tzv. půdního profilu? Pokuste se vysvětlit
co to vlastně je půdní profil?

Nakreslete obrázek půdního profilu a pokuste se vyznačit části, které
tvoří každý půdní profil:

3. Z čeho se vlastně skládá půda? Jaký může být její význam pro člověka?

4. Liší se nějak charakter půd na světě? Pokuste se vysvětlit.
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5. Jaký je dle Vašeho názoru význam vymezování půdních druhů v zemědělské
činnosti?

6. S pomocí půdní mapy České republiky se pokuste vymezit nejběžněji se
vyskytující půdní typy na našem území. Vždy rozhodněte, které faktory
především ovlivňují vytvoření daného půdního typu.
Půdní typ

Faktory ovlivňující vznik

Vlastnosti a využití

půdního typu

půdního typu
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Klíčové otázky, které Ti mohou pomoci s vyplněním tabulky:
Které půdní typy se vyskytují v úrodných oblastech České republiky a jaké
vlastnosti tyto půdní typy mohou mít?
Kde se v České republice vlastně vyskytují úrodné oblasti? Umíš některé
z nich pojmenovat?

Naopak jaké půdní typy nalezneme v okolí řek? Jak moc jsou tyto půdní
typy úrodné? Jak moc zemědělsky je využíváme?

Jaký půdní typ můžeme v České republice označit za plošně nejrozšířenější
a v jakých oblastech se především vyskytuje?
Jaké půdní typy jsou vázané na vyvýšené horské oblasti, jaké mají
vlastnosti? Jaký je typický vegetační pokryv těchto půdních typů?
Znáte území v České republice, kde můžeme najít bažiny či zamokřené
oblasti a určíte, jaké půdní typy se zde nacházejí, jaké vlastnosti asi bude
takováto půda mít?

7. Nyní jste již znalými pedology a je před Vámi nejtěžší část úlohy  Jedná
se o to zjistit, jaký půdní typ se nachází na místě, kde se zrovna
nacházíme a proč. Z již nabytých znalostí a vědomostí si vytvořte své
vlastní hypotézy o výskytu možných půdních typů a jejich zdůvodnění.
Hypotéza 1:

Zdůvodnění:

Hypotéza 2:

Zdůvodnění:

Hypotéze 3:

Zdůvodnění:

Potvrzení pravdivé hypotézy a její verifikace (neboli ověření):
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Pracovní list/odpovědi

Naše půda aneb po čem všem to vlastně šlapeme?

8. Pokus se spolu s kamarády popsat princip práce s půdní
sondou a perlíkem? Co vše s využitím sondy můžeme
zjistit o půdě, na které se zrovna nacházíme?
Zjistíme složení půdy – půdní profil (zatlučením půdní sondy
do země)

Zdroj: autorka, 2014
9.

K čemu v praxi využíváme znalost tzv. půdního profilu? Pokuste se vysvětlit
co to vlastně je půdní profil?
Potřebujeme znát např. ve stavebnictví, zemědělství, v geologii aj.
Půdní profil představuje skladbu půdy – tvoří jej horizonty a napomáhá
nám stanovit půdní typ
Nakreslete obrázek půdního profilu a pokuste se vyznačit části, které
tvoří každý půdní profil:

10. Z čeho se vlastně skládá půda? Jaký může být její význam pro člověka?
Půdotvorný substrát, edafon, voda + působení půdotvorných činitelů
Základní výrobní prostředek člověka, tvoří pedosféru
11. Liší se nějak charakter půd na světě? Pokuste se vysvětlit.
ANO – na základě odlišnosti půdotvorných substrátů a klimatu
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12. Jaký je dle Vašeho názoru význam vymezování půdních druhů v zemědělské
činnosti?
Pro úrodnost/neúrodnost a vhodnost pro danou plodinu
13. S pomocí půdní mapy České republiky se pokuste vymezit nejběžněji se
vyskytující půdní typy na našem území. Vždy rozhodněte, které faktory
především ovlivňují vytvoření daného půdního typu.

119

14. Nyní jste již znalými pedology a je před Vámi nejtěžší část úlohy  Jedná
se o to zjistit, jaký půdní typ se nachází na místě, kde se zrovna
nacházíme a proč. Z již nabytých znalostí a vědomostí si vytvořte své
vlastní hypotézy o výskytu možných půdních typů a jejich zdůvodnění.
Hypotéza 1:

Zdůvodnění:

Hypotéza 2:

Zdůvodnění:

Hypotéze 3:

Zdůvodnění:

Potvrzení pravdivé hypotézy a její verifikace (neboli ověření):
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Jak moc je žížala pro půdu důležitá?
Pozorování mísení půdních horizontů vlivem činnosti žížal.

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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Shrnutí
Již Charles Darwin konstatoval, že žížaly obecné (Lumbricus terrestris)
provzdušňují a zušlechťují půdu, neboť jsou schopné vytvořit z rostlinných zbytků
něco jako „přírodní kompost“ a přispívají tak k tvorbě humusu a tedy i úrodnosti
půdy.
Pojďme si odpovědět na otázky, proč se ve škole vlastně učíme, že jsou žížaly
„užitečné“, ale ve skutečnosti je známe často jen pouze jako návnadu z háčků
rybářů? Podívejme se společně na to, jak důležitou součást půdní fauny žížaly
tvoří.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba přípravy a realizace pokusu včetně výukové aktivity cca 45min. Realizace
pokusu několik dní pouze s pravidelným několikaminutovým kontrolováním
činnosti žížal. Závěrečné vyhodnocení pokusu a závěrečné zhodnocení aktivity a
hypotéz 20min. (v případě věnování většího prostoru např. zajímavostem ze světa
kroužkovců či potravním řetězcům v přírodě i 45min.).
Prostorové požadavky
Aktivita není prostorově omezena. Možné realizovat v pracovních dílnách, školním
pozemku či i přímo v učebně.
Získané dovednosti a znalosti
- Žáci porozumí fungování systému pedosféry
- Zjistí zajímavosti z života kroužkovců a jejich význam pro úrodnost půdy
- Pochopí souvislosti vedoucí k využívání půdy a její ochrany
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
7) Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Terénní geografická výuka,
praxe a aplikace
8) Přírodopis: Neživá příroda (půdy)
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí, Geografické informace a
terénní vyučování
- Biologie: Ekologie
- Chemie: Anorganická chemie
Materiál
Úzké akvárium, kvalitní půda, písek, kousek alobal, 4 – 6 žížal (živých), voda, miska
pod akvárium, vhodný zatemněný prostor na umístění akvária
Přílohy:
Pracovní list
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Kontakt na autora
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Podrobné pokyny
Tato výuková aktivita má na prvním místě postavené téměř zcela samostatné
bádání žáků. Aktivita tedy začíná přípravou a realizací samotného pokusu (viz
pracovní list). Realizace pokusu by měla působit jako motivační prvek a vyvolat u
žáků řadu otázek, kterým by se později měla věnovat samotná výuka. Žáci při
přípravě pokusu mohou samostatně klást otázky, i vyhledávat si odpovědi a
zajímavosti pomocí literárních i internetových zdrojů.
První fáze aktivity začíná přípravou materiálu, kdy žáci sami si musejí nalézt ve
volné přírodě dostatečné množství žížal, písek a vhodnou půdu s dostatečným
množstvím humusové složky. Následně ve třídě obdrží další materiál potřebný
k pokusu (akvárium, kousek alobalu, vodu a misku) a mají se pokusit sami
vymyslet zacílení pokusu a využití žížal v tomto pokusu. Z čehož pramení
zaměření se jejich výzkumu (ve fázi kladení otázek) na zjištění informací ze života
žížal a jejich významu pro půdu jako celek.
Výukový proces probíhá tedy od nejnižší kategorie – samotného konkrétního
organismu žijícího v půdě (žížala obecná), k jeho zařazení a zaměření se na další
organismy žijící v půdě a jejich významu pro půdu (megaedafon/zooedafon a
fytoedafon/edafon) – až k samotné půdě a jejím významu pro člověka.
Poznámky k průběhu výukové aktivity a možné obměny:
S pomocí literárních či internetových zdrojů se žáci sami pokusí zjistit vysvětlení
pojmu edafon, popř. fytoedafon a zooedafon, popř. megaedafon.
Pozornost může být věnována i potravním řetězcům, které fungují v půdním
prostředí. Opět žáci sami se pokusí nejprve zjistit a vysvětlit si postavení
producentů, konzumentů I. a II. řádu a rozkladačů. Zde může do výukového
procesu vstoupit příběh, kdy se žáci rozdělí do skupin (producenti, konzumenti,
různých řádů, rozkladači) a sehrají potravní řetězec, který v přírodě reálně
existuje. Inspiraci pro potravní řetězce mohu hledat např. na internetu:
Příklady potravních řetězců a potravních vztahů např:
http://vitejtenazemi.cenia.cz/krajina/popup_img.php?img=51&system=krajina
http://vitejtenazemi.cenia.cz/krajina/popup_img.php?img=52&system=krajina
Ptáci poznají svého predátora jen podle oka:
http://www.sciencezoom.cz/cs/vedeli-jste-ze/458-ptaci-poznaji-sveho-predatorajen-podle-oka
Po přípravě pokusu, žáci umístí akvárium na temné místo a během zvoleného
časového úseku pozorují činnost žížal v půdním profilu a zapisují výsledky svého
pozorování.
Závěr: zhodnocení významu žížal pro půdu skrze zhodnocení výsledků výzkumů a
jejich zpracování formou posteru či prezentace v rámci vyučování aj.
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Měříme s teodolitem!
Aneb bude ze mě geograf, kartograf nebo zeměměřič?

autor úlohy: Mgr. Šárka Nedvědová, Mgr. Martin Blažek
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Shrnutí
Geodézie je velmi přesná věda zabývající se měřením zemského povrchu. Bez ní
bychom nebyli schopni vytvořit žádnou mapu neboli dvojrozměrný obraz jakékoliv
části zemského povrchu. Víte, jaký je rozdíl mezi prací geografa, kartografa a
geodeta neboli zeměměřiče? Jaké přístroje se používají při tvorbě map a na jakém
principu tyto přístroje pracují. Pojďte se s námi stát geodetem a naučit se práci
s teodolitem.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Základní seznámení se s přístrojem cca 45min., následná výuková aktivita lze
přizpůsobit dle požadované délky výuky (dle počtu úkolů apod.).
Prostorové požadavky
Aktivitu je možné realizovat na jakémkoliv volném prostranství (louka, park).
Získané dovednosti a znalosti
- Žáci se naučí zacházet s teodolitem
- Seznámí se se základy geodézie a prací geodeta v praxi
- Pochopí význam souřadnicových systémů a jejich význam
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
9) Zeměpis: Přírodní obraz Země, Geografické informace, zdroje dat,
kartografie a topografie, Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
10)
Fyzika: Látky a tělesa
11)
Matematika: Geometrie v rovině a v prostoru
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování, Přírodní obraz Země
- Fyzika: Fyzikální veličiny a jejich měření
- Matematika: Geometrie
Materiál
Teodolit, psací potřeby
Přílohy:
Metodický list pro učitele_měříme teodolitem!
Pracovní list

Kontakt na autora
mblazek@pf.jcu.cz
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Podrobné pokyny
Badatelský postup je vzhledem k prováděné aktivitě více spojen s výukovou
činností učitele. Na úvod je nutné vysvětlit žákům princip triangulace. A formou
návodných otázek pracuje s žáky na stanovišti s teodolitem. Aktivita začíná fází
přemýšlení a kladení otázek: „Pokud známe zeměpisné souřadnice bodu, nad nímž
přístroj stojí, potřebujeme znát také některé údaje o bodu, který zaměřujeme,
k tomu, abychom mohli vypočítat jeho souřadnice.“
Které údaje musíme znát?
Vzdálenost a směr
Jaký je rozdíl mezi geografem, kartografem a zeměměřičem (neboli geodetem)?
Geodézie je velmi přesná věda a zeměměřič je schopen na milimetry určit
umístění špendlíkové hlavičky.
Jakým způsobem byste číselně vyjádřili směr?
Pomocí úhlu
Vzpomenete si na tzv. úhel pochodu, neboli úhel, který používáme při pohyby
s buzolou či GPS a mapou?
Azimut
K čemu slouží přístroj, který stojí před Vámi? Víte, jak je pojmenován?
Teodolit, slouží k měření úhlů a směru (úhloměrný přístroj s vodorovným a
výškovým kruhem a dalekohledem k měření a vytyčování vodorovných a svislých
úhlů.
Jak byste zjistili vzdálenost mezi dvěma body, abyste měli všechny veličiny
k výpočtu souřadnic, když to tento přístroj neumí?
Měření pomocí pásma
Jaká je podle Vás přibližná cena tohoto přístroje (základní typ teodolitu, bez
automatizace)?
20 – 30 tisíc Kč
V současné době existují přístroje, které kombinují funkce teodlitu a laserového
dálkoměru. Věděli byste, jak se tyto přístroje, které dokáží změřit tzv. „totálně“
vše, co potřebujeme pro naše měření, jmenují?
Totální stanice
Jejich cena se pohybuje od 500 tis. Kč až do řádů miliónů korun. Nejdražší
přístroje tohoto typu lze ovládat na dálku pomocí tabletu jedním člověkem. Na
internetu či tabletu si můžete vyhledat, jak tyto totální stanice vypadají.
Už jste se někdy ve svém životě setkali s pojmem geodézie? Pokud ano, při jaké
příležitosti a pokuste se vysvětlit svým spolužákům hlavní význam této vědy.
Aktivita pokračuje plánováním postupu při práci s teodolitem. V této fázi se žáci
učí práci s teodolitem, jaké jsou jeho možnosti a jak je třeba s přístrojem zacházet
(viz následující Metodický list pro učitele_měříme s teodolitem!).
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Metodický list pro učitele_měříme s teodolitem!
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Metodický list pro učitele_měříme s teodolitem!
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Pracovní list pro žáky_Měříme s teodolitem!
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Vytvoř si vlastní mapu online!
…aneb kartograf má dobrý mrav.

autoři úlohy: Mgr. Šárka Nedvědová, Mgr. Vojtěch Blažek
133

Shrnutí
Arcgis online je nástroj pro vytváření map a mapových aplikací. Lze s ním pracovat
odkudkoliv a v dnešní době technických možností školy (chytré tabule, projektory,
připojení k internetu) je skvělým pomocníkem při vytváření interaktivní výuky. Již
nemusíte používat při výuce, nejenom zeměpisu či dějepisu, zastaralé nástěnné
mapy. Pravda tyto mapy mají své kouzlo, bohužel však dnešní žáky oslovují více
technické aplikace a možnosti používání mapových serverů online. Možnost
reagovat aktuálně na rychlé změny (např. vznik nových států, změna státní
hranice aj.), které se v klasických učebnicích objeví bohužel až za několik let, to
vše tento nástroj umožňuje a zdarma.
Pojďme se tedy společně podívat a vyzkoušet si vytvořit svou mapovou aplikaci.
Své mapové výstupy můžete ihned sdílet např. přes Facebook či Twitter.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (8. – 9. třída) a studenti gymnázií
Časová náročnost
Aktivita je časově náročnější, během 1 vyučovací hodiny (45min.) se žáci seznámí
s programem ArgGIS online. Dle požadavků učitele a finálních výstupů pak může
být práci s programem věnováno více hodin (dle časových dotací a možností,
tematického zaměření výuky a vzdělávacích cílů). Na kvalitnější seznámení se
s programem je potřeba minimálně 3 vyučovacích hodin. Ale již jednoduché
mapové výstupy jsou žáci (především starších ročníků) schopni zvládnout již po
prvních 45min.
Prostorové požadavky
Počítačová učebna s připojením počítačů na internet.
Získané dovednosti a znalosti
-

Žáci se naučí vytvořit si jednoduchou mapu se všemi mapovými prvky
v programu ArcGIS online.
- Samostatná práce s počítačem
- Vytvoření vlastního mapového výstupu s dodržením všech kartografických
zásad a pravidel
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
12)
Zeměpis: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie
13)
Informační a komunikační technologie: Zpracování a využití informací
Učivo RVP G:
- Geografie: Geografické informace a terénní vyučování
- Informační a komunikační technologie: Zpracování a prezentace informací
Materiál a pomůcky
Počítač, připojení na internet, program ArcGIS online (arcgis.com)
Přílohy:

a) Metodický list pro učitele
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Použitá literatura a internetové zdroje:
ArcGIS online (2015): www.arcgis.com
Podrobné pokyny:
V rámci tohoto cvičení se žáci naučí vytvořit si vlastní mapu v programu ArgGIS
online na vybrané téma. V úvodní části aktivity si žáci zopakují základní
kartografické pojmy jako je mapa, mapové pole, mapové prvky, měřítko, apod.
Žáci si společně zopakují základní kompoziční prvky mapy a jejich konstrukční
pravidla (legenda, název mapy, měřítko, tiráž, mapové pole). Badatelská aktivita
předpokládá již získané základní kartografické vědomosti a znalosti kompozice
map.
V rámci aktivity žáci pracují v rámci programu ArcGIS online. Základní metodický
postup práce v tomto programu poskytuje Metodický list pro učitele_vytvořte si
svou mapu online!. Tento metodický list je možné předložit i žákům. Pracovní list
pro žáky tvořen nebyl, neboť jejich výstupem jsou vlastní vytvořené mapové
výstupy.
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Metodický list pro učitele_vytvořte si svou mapu online!
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Jak fungují mapy?
Důkaz zkreslení na mapách

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, Mgr. Stanislava Dvořáková
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Shrnutí
Jak vlastně vznikají mapy? Představují skutečný obraz Země nebo mohu být
zkreslené? Jak se případné zkreslení projevuje? K čemu používáme kartografická
zobrazení? A co nám na mapách udávají zeměpisné souřadnice. Jaký je vlastně
rozdíl mezi glóbem a mapou? Odpovědi na všechny tyto otázky zjistíme společně
během realizace badatelské aktivity, Jak fungují mapy?
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a studenti nižších stupňů víceletých
gymnázií
Časová náročnost
Časová náročnost 30min.
Prostorové požadavky
Aktivita není prostorově náročná. Lze ji provádět kdekoliv v učebně, na volném
prostranství aj.
Získané dovednosti a znalosti
14)
Pochopení převodu trojrozměrné Země na dvojrozměrný papír
(mapu)
15)

Pochopení tvorby map a použití kartografických zobrazení

16)

Pochopení zkreslení map a jejich důvodů

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
17)

Zeměpis: Geografické informace, zdroje dat, kartografie a topografie

Učivo RVP G:
-

Geografie: Geografické informace a terénní vyučování

Materiál a pomůcky
Nafukovací balónek, fix, špendlík, zemský globus, Školní atlas světa
Přílohy:
a) Pracovní list
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Podrobné pokyny
Podrobný postup realizace badatelské aktivity je součástí pracovní listu
přiloženého níže.
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Pracovní list
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Antigravitační kbelík!
Aneb můžeme vypnout gravitaci?

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, doc. Dagmar Popjaková
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Shrnutí
Gravitace je velkolepá a tajemstvím zahalená přitažlivá síla mezi tělesy, která řídí
chod a pohyby veškeré hmoty ve Vesmíru. Můžeme říci, že zemská gravitace je
všudypřítomná a funguje i na obrovské, ale i nepatrné vzdálenosti. Nic jejímu
působení neunikne. Jako první rozpoznal přítomnost této síly již Galileo Galilei.
K poznání této síly přispěli i Tycho Brahe a Johannes Kepler. Avšak vysvětlena byla
až v díle Isaaca Newtona Matematické základy přírodovědy. Gravitace je síla, která
nám pomáhá téměř všude, např. pohání lyžaře z kopce či vystřeluje snowboardisty
do vzduchu. Gravitace nám poskytuje potencionální (energii polohovou) a
kinetickou energii (pohybovou energii). Kde se můžeme s těmito formami energií
setkat? Např. na horské dráze, nebo pokud surfař najede ve správný okamžik na
vlnu či u pohybu kosmických sond.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a studenti nižších stupňů víceletých
gymnázií
Časová náročnost
Časová náročnost 30min.
Prostorové požadavky
Aktivita není prostorově náročná. Lze ji provádět kdekoliv v učebně, na volném
prostranství aj.
Získané dovednosti a znalosti
18)

Pochopení vzniku gravitačního pole Země a gravitační síly

19)

Důsledky působení gravitačních sil na člověka

20)

Energie a pochopení forem energie: pohybová a polohová energie

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
21)

Zeměpis: Přírodní obraz Země

22)

Fyzika: Pohyby těles, Síly, Vesmír, Energie

Učivo RVP G:
-

Geografie: Přírodní prostředí

-

Fyzika: Energie, Pohyby těles a jejich vzájemné působení

Materiál a pomůcky
Kbelík, voda
Přílohy:
a) Pracovní list
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Použitá literatura a internetové zdroje:
Česká televize (2008): Vesmír: Gravitace
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391317150-vesmir/212382553450030gravitace/#5 (8. 10. 2014)
Zdroje ilustrací:
Astronomia. Astronomický server Fakulta pedagogické ZČU v Plzni (2015): Isaac
Newtvon http://astronomia.zcu.cz/astronomove/newton/2394-isaac-newton
(8. 10. 2014)
Beztížný stav (2008):
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10391317150-vesmir/212382553450030gravitace/ (8. 10. 2014)
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Podrobné pokyny
Podrobný postup realizace badatelské aktivity je součástí pracovní listu
přiloženého níže.
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Pracovní list
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Země jako magnet!
Vyrobme si kompas na talíři.

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, doc. Dagmar Popjaková
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Shrnutí
Země jako magnet! Hluboko v zemském nitru nalezneme zemské jádro, které
člověk ještě nikdy nespatřil na vlastní oči, ale které je pro život na Zemi zcela
nezbytné. Vytváří totiž magnetické pole Země, které řídí například migrační cesty
živočichů a chrání naši Zemi před slunečním větrem i dalšími částicemi, které
mohou naši planetu potencionálně ohrozit. Žáci v průběhu aktivity získají
představu o fungování magnetického pole Země?
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a studenti nižších stupňů víceletých
gymnázií
Časová náročnost
Časová náročnost 20min.
Prostorové požadavky
Aktivita není prostorově náročná. Lze ji provádět kdekoliv v učebně, na volném
prostranství aj.
Získané dovednosti a znalosti
23)

Pochopení vzniku a působení magnetického pole Země

24)

Zemské magnetické póly a jejich změny

25)

Důsledky a projevy magnetického pole Země

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
26)

Zeměpis: Přírodní obraz Země

27)

Fyzika: Elektromagnetické a světlené děje, Vesmír

Učivo RVP G:
-

Geografie: Přírodní prostředí

-

Fyzika: Elektromagnetické jevy, světlo

Materiál a pomůcky
Přílohy:
a) Pracovní list
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Použitá literatura a internetové zdroje:
Astronomia.cz (2014) Astronomický server Fakulta pedagogické ZČU v Plzni
http://astronomia.zcu.cz/# (8.10.2014)
Česká televize (2011): Zemské jádro
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10433419604-zemske-jadro/21338255436/
(8. 10. 2014)
Zdroje ilustrací:
MARSCHALKO, M., GRYGAR, R., LIBERDA, A., MANFRINOVÁ, J. (2015): Geologie –
výukové multimediální texty. Země z hlediska současných poznatků (stavba Země,
desková tektonika). Schéma vnitřní stavby Země
http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/2_ZEM%C4%9A/2_zem%C4%9B.htm
Digitální kompas:
http://www.aamobilmarket.cz/store/goods-21332-561-digitalni-kompas-jettkl3861.html (8. 10. 2014)
Kompas:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Kompas#/media/File:Kompas_Sofia.JPG (8.10.2014)
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Podrobné pokyny
Podrobný postup realizace badatelské aktivity je součástí pracovní listu
přiloženého níže.
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Pracovní list
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Oblačnost?
Zvednu hlavu vzhůru a vidím mraků fůru.

autor úlohy: Mgr. Šárka Nedvědová
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Shrnutí
Oblaky neboli mraky, nám mohou napovědět, jaké procesy se právě odehrávají
v atmosféře, přímo nám nad hlavou. Prozradí, jak se bude v nejbližší době
(hodinách či dnech) měnit průběh počasí. Meteorologové nejčastěji rozlišují
oblaky dle výšky, ve které se vyskytují (oblaky vysokého, středního a nízkého
patra) Rovněž můžeme u oblaků určovat stupeň pokrytí oblohy (tzn. oblačnost),
výšku základny, směr a rychlost tahu, jas a barvu. Pojďme se nyní ponořit do tajů
meteorologie a vytvořit si svůj vlastní atlas oblaků.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a studenti nižších stupňů víceletých
gymnázií
Časová náročnost
Časová náročnost 45min., popřípadě dlouhodobější projekt.
Prostorové požadavky
Venkovní prostranství s možností pozorování oblačnosti.
Získané dovednosti a znalosti
28)
Žáci se naučí rozpoznávat jednotlivé druhy oblaků a charakterizovat
oblačnost (pochopí význam tohoto pojmu)
29)
Jsou schopni popsat princip vzniku oblaků, charakterizovat jejich
složení
30)

Vytvoří si vlastní atlas oblaků, doplněný např. o vlastní fotografie

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
31)
Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Terénní geografická
výuka, praxe a aplikace
32)
Výtvarná
subjektivity

výchova:

Rozvíjení

smyslové

33)

Člověk a svět práce: Design a konstruování

34)

Fyzika: Látky a tělesa (skupenství látek)

citlivosti,

Uplatňování

Učivo RVP G:
-

Geografie: Geografické informace a terénní vyučování, Přírodní prostředí

-

Fyzika: Stavba a vlastnosti látek

Materiál a pomůcky
Psací potřeby, blok, fotoaparát, atlas oblaků
Přílohy:
a) Metodický list pro učitele
b) Pracovní list
Použitá literatura a internetové zdroje:
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DVOŘÁK, P. (2001): Ilustrovaný atlas oblaků, Svět křídel, Cheb, 122 s.
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Podrobné pokyny
Fáze přemýšlení a kladení otázek:
Pokuste se vysvětlit co to je vlastně mrak?
Jak takový mrak vzniká?
Jaké počasí je typické pro vznik mraků?
Jaké rozlišujeme druhy oblaků?
Můžeme rozlišit, zda jsou oblaka ve vrstvě (stratus) nebo v tzv. kupě (cumulus).
Oblaka nejvyšších pater (6-10 km nad zemským povrchem) mají před názvem
slovíčko „Cirro“ znamenající „řasa“, středně vysoká oblaka „Alto“ neboli „vysoká“
(2-6 km).

Další fáze průběhu badatelské aktivity jsou vysvětleny v přiloženém Metodické
listu pro učitele_Oblačnost (viz níže).
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Metodický list pro učitele_Oblačnost!
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Pracovní list
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Teče voda, teče?
Zjistěte rychlost vodního toku

autor úlohy: Mgr. Šárka Nedvědová, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
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Shrnutí
Voda je jednou z nejdůležitějších látek na Zemi – umožňuje život, pokrývá 71%
povrchu planety, tvoří podstatnou část hmotnosti živých organismů. Koloběh
vody hraje klíčovou roli při formování počasí, ovlivňuje povrch planety erozní
činností i jinými procesy.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba trvání celé úlohy, včetně vyhodnocení, odpovídá přibližně 1,5 vyučovací
hodiny (60 – 75 min.).
Prostorové požadavky
Přístupný vodní tok
Získané dovednosti a znalosti
35)
Poznání charakteristik vody v závislosti na empirických metodách
poznání (pozorování, měření, experiment, srovnání)
36)

Vlastní terénní práce

37)

Poznání základních charakteristik vodního toku

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
38)
Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí, Česká republika,
Terénní geografická výuka, praxe a aplikace
39)

Přírodopis: Neživá příroda

40)

Fyzika: Látky a tělesa, Pohyby těles, Mechanické vlastnosti látek

41)

Chemie: Směsi (voda)

Učivo RVP G:
-

Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí, Geografické informace a
terénní vyučování

-

Biologie: Ekologie

-

Fyzika: Pohyb těles a jejich vzájemné působení, Stavba a vlastnosti látek

Materiál
Měřící pásmo, stopky, kalkulačka, psací potřeby, plovák
Přílohy:
-

Metodický list pro učitele

-

Pracovní list
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Podrobné pokyny:
Na úvod aktivity učitel položí motivující otázku, proč bychom se měli hydrologií
zabývat? Co to vlastně hydrologie je, čím se zabývá? A proč je pro nás voda
důležitá?
Voda je jednou z nejdůležitějších látek na Zemi – umožňuje život, pokrývá 71%
povrchu planety, tvoří podstatnou část hmotnosti živých organismů. Koloběh
vody hraje klíčovou roli při formování počasí, ovlivňuje povrch planety erozní
činností i jinými procesy.
Další fáze postupu výukové aktivity jsou součástí přiloženého Metodického listu
pro učitele_Rychlost vodního toku.
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Metodický list pro učitele_Rychlost vodního toku
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Pracovní list
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Školní seismograf!
Změřte si své zemětřesení.

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, Mgr. Stanislava Dvořáková
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Shrnutí
Zemětřesení vzniká pohybem litosférických desek na Zemi. Důsledky zemětřesení
jsou na zemském povrchu dobře patrné a viditelné, proto jej člověk vnímá již po
staletí. Žáci se v průběhu aktivity seznámí s příčinami vzniku zemětřesení a jejich
důsledky na život člověka. S pomocí Školního atlasu bude pozornost věnována
nejčastějším oblastem výskytu zemětřesení na světě a jejich příčinám. Následně
se pozornost zaměří na stupnice, které se využívají k měření síly zemětřesných
otřesů a sestavení vlastního seismografu. Součástí výuky bude práce s vědeckými
pojmy, s nimiž se pracuje v seismologii, jako je hypocentrum, epicentrum,
zemětřesné (seismické) vlny, magnitudo, tsunami aj.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a studenti nižších stupňů víceletých
gymnázií
Časová náročnost
Časová náročnost 45min. Aktivita je náročnější na přípravu materiálu.
Prostorové požadavky
Aktivita není prostorově náročná. Lze ji provádět kdekoliv v učebně.
Získané dovednosti a znalosti
- Žák dokáže definovat endogenní procesy, příčiny jejich vzniku a důsledky
- Dokáže sestrojit vlastní seismograf a pochopí jeho funkci
- Zaměří se světové oblasti výskytu zemětřesení
Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
42)
Zeměpis: Přírodní obraz Země
43)
Biologie: Neživá příroda
44)
Fyzika: Pohyby těles, Síly
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí
- Geologie: Geologické procesy v litosféře
Materiál a pomůcky
Těžší podložku (dřevěné prkénko), 2 držáky, pružinu, závaží, otáčivou roli
s papírem, tužku jako zapisovací zařízení, lepidlo, Školní atlas světa
Přílohy:
a) Pracovní list

171

Použitá literatura a internetové zdroje:
Environmentální hrozby a rizika. Zemětřesení:
https://sites.google.com/site/zemetreseni01/velikost
Zdroje ilustrací:
Budovy zničené zemětřesením (2010): http://www.litosfera.chytrak.cz/5.html
(8.10.2014)
Seismograf (2014): http://cs.wikipedia.org/wiki/Seismograf (8.10.2014)
Seismograf detail (2011): http://www.nwradu.ro/2011/03/de-ce-se-maiinregistreaza-cutremurele-pe-hartie/ (8.10.2014)
Jednoduchý seismograf (2010): http://www.litosfera.chytrak.cz/5.html
(10.4.2014)
Seismograf kreslený (2011):
https://sites.google.com/site/zemetreseni01/velikost (10.4.2014)
Konvekční proudy (2015): http://planety.mysteria.cz/slunce/slunce_slozeni.htm
(10.4.2014)

172

Podrobné pokyny
Podrobný postup realizace badatelské aktivity je součástí pracovní listu
přiloženého níže.
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Pracovní list
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Led potřebuje prostor!

autor úlohy: Mgr. Eva Melicharová, Mgr. Stanislava Dvořáková
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Shrnutí
Voda se na Zemi vyskytuje v různých podobách. V zimě se ta voda, která nás
v létě osvěžuje na koupaliště, mění v rampouchy, sněhové vločky, jinovatku aj.
Stále je to voda, avšak v jiném svém skupenství. Zároveň může voda i tak trochu
„zmizet“, resp. se vypařit a přeměnit se v páru a naopak zpět. Vodní pára je tak
trochu neviditelná voda. Někdy se přímo tato vodní pára může přeměnit rovnou
v krystalky ledu – jinovatku či sněhové vločky. Voda tedy může existovat ve 3
skupenstvích – pevném, kapalném a plynném. Pojďme spolu vybádat, jak se tato
skupenství vody od sebe mohou lišit.
Cílová skupina
žáci 2. stupně základní školy (6. – 7. třída) a nižšího cyklu osmiletého gymnázia
Časová náročnost
Doba trvání celé úlohy 15 min., druhý den 15 min včetně vyhodnocení pokusu
Prostorové požadavky
Učebna, mrazák
Získané dovednosti a znalosti
45)
46)
47)
48)
49)

Poznají skupenství vody
Rozeznají fyzikální děj, při kterém se mění skupenství látky
Dokáží charakterizovat změny jednotlivých skupenství
Umí odpovědět na otázku „Proč má led větší objem než voda?“
Zjistí, jak se liší vlastnosti kapalných, plynných a pevných látek

Návaznost na RVP
Učivo RVP ZV:
50)
Zeměpis: Přírodní obraz Země, Životní prostředí,
51)
Přírodopis: Neživá příroda
52)
Fyzika: Látky a tělesa, Mechanické vlastnosti látek
53)
Chemie: Směsi (voda)
Učivo RVP G:
- Geografie: Přírodní prostředí, Životní prostředí,
- Biologie: Ekologie
- Fyzika: Stavba a vlastnosti látek
Materiál
Vodu, hliníkovou fólii, trychtýř, mrazák, malou skleněnou láhev
Přílohy:
-

Pracovní list

Zdroje ilustrací:
Alobal: http://www.spar.cz/pictures/vyrobky/_SPAR%20alobal.jpg (20.4.2014)
Trychtýř: http://www.kochform.de/artiklebilder/Roesle_Trichter_komisch.jpg
(20.4.2014)
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Ledové kry: http://modry-oceany.blogspot.cz/p/severni-ocean.html (20.4.2014)
Podrobné pokyny:
Podrobný postup realizace badatelské aktivity je součástí pracovní listu
přiloženého níže.
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Pracovní list

178

ISBN:

978-80-7394-571-8

Vydala:

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích,
Branišovská 1645/31a, 370 05 České Budějovice
www.jcu.cz
prostřednictvím projektu
scienceZOOM2 popularizace VaV (scienceZOOM2),
Reg. č. projektu: CZ.1.07/2.3.00/45.0002
www.sciencezoom.cz

Rok vydání:

2015

Náklad (ks):

Elektronická verze

Vydání:

první

Distribuce:

vlastní

Na zpracování publikace se podíleli:
Autoři:
Editor:
Recenze:
Fotografie:

Bc. Jana Bicanová, Mgr. Martin Blažek, Mgr. Vojtěch Blažek,
Mgr. Jan Dvořák, Mgr. Petra Karvánková, Ph.D., Mgr. Eva
Melicharová, Mgr. Šárka Nedvědová, doc. RNDr. Dagmar
Popjaková, PhD.
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
PaeDr. Alena Madziková, PhD.
Archiv Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích

Tento materiál je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České
republiky.

© Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2015

179

www.sciencezoom.cz
www.pf.jcu.cz

180

