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Úvod
Milé pani učiteľky a páni učitelia,
pripravili sme pre Vás Metodickú príručku o vode pre základné školy – primárne vzdelávanie. V tejto príručke sa nachádzajú metodické listy s usmernením, ako máte pri výučbe
jednotlivých tematických celkov postupovať.
Metodické listy uvádzajú aj vedomosti a zručnosti, ktoré
majú žiaci po ich absolvovaní získať. Učivo jednotlivých tém
tvorí nadstavbu učiva zaradeného do štátnych a školských
vzdelávacích programov pre 1. až 4. ročník základných škôl.
Pri riešení každej úlohy je treba klásť dôraz na jej teoretický úvod, ktorý musí žiakov silne motivovať cez zmyslové
vnímanie, zážitky a cez metódy tvorivej dramatiky (graﬁcké
znázorňovanie, dramatizácia procesov vodného cyklu atď.).
Motivačný rozhovor učiteľ vedie pomocou odporúčaných
otázok, ktoré sú súčasťou každého metodického listu. Počas
motivačného rozhovoru v triede nastáva uvoľnená atmosféra,
učiteľ vystupuje ako rovnocenný partner žiakov, nepoučuje
ich, nenásilne sústreďuje pozornosť na nové pojmy, ktoré sú
v pracovných listoch vyznačené zvýrazneným písmom.
Okrem metodických listov pre učiteľov táto príručka
obsahuje komplexné pracovné listy pre žiakov, v ktorých sú
navrhnuté úlohy vedúce k zvládnutiu preberaného učiva nenásilným spôsobom. Pracovné listy sú pripravené v takom formáte, aby ich učiteľ mohol bez ďalších úprav pohodlne rozdať
žiakom a po vysvetlení postupov (podľa metodických listov
pre učiteľa) môžu žiaci priamo realizovať jednotlivé úlohy.

Práca v triede prebieha v skupinách. Po realizácii jednotlivých úloh si skupiny navzájom prezentujú svoje výsledky
a zdôvodňujú zistené údaje. Prezentácia skupín končí porovnávaním jednotlivých zistení. Po prezentácii nasleduje diskusia, v ktorej žiaci formulujú odpovede na kontrolné otázky,
ktoré sú deﬁnované v časti zhrnutie.
Pracovné listy pre žiakov obsahujú aj zadania na domácu samostatnú prácu, ich využitie je však možné aj v rámci
organizovaných voľnočasových aktivít, krúžkov, škôl v prírode
a pod. Na tento účel sú v pracovných listoch pripravené aj
doplňujúce aktivity.
Táto príručka bola vytvorená v rámci vzdelávacieho
programu Bratislavskej vzdelávacej spoločnosti Modrá škola,
v ktorej realizujeme rôzne kurzy, školenia pre učiteľov, súťaže
pre deti, ale i celé školské kolektívy. Ak tento program nepoznáte a chceli by ste sa s ním zoznámiť, kliknite na www.
modraskola.sk.
Pevne veríme, že sa Vám s našou príručkou bude dobre
pracovať. Želáme Vám veľa úspechov.

Autorky

4
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1

Voda – dôležitá neživá zložka životného prostredia

1.1 Voda v životnom prostredí
Hlavná myšlienka

Voda je dôležitá abiotická zložka životného prostredia. Neustále sa pohybuje tam a späť medzi
zemou a ovzduším. Tento kolobeh vody je najväčší pohyb v prírode, od neho závisí život.

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci:
pochopia význam vody pre živú prírodu (vodný ekosystém, živočíchy a rastliny viazané na
vodné prostredie, bioindikátory) a neživú prírodu (voda ako rozpúšťadlo, povrchové, podzemné
vody, voda ako prírodný živel),
získajú základné vedomosti o kolobehu vody v prírode, o dažďovej vode a vplyve dažďa na živú
a neživú prírodu, o povrchových a podzemných vodách.

Hodinová dotácia

Štyri vyučovacie hodiny, v neformálnom vyučovaní celoročný program – pozorovanie zmien
v okolí školy, ktoré vznikajú vplyvom dažďovej vody a vodnej erózie.

Miesto realizácie výučby

Trieda, pozorovania dažďa a povrchových vôd v teréne.

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Pomôcky na zachytávanie dažďovej vody a počtu dažďových kvapiek. Pracovné listy.

V tematickom celku „Voda – dôležitá neživá zložka životného
prostredia“ žiaci nadobudnú základné vedomosti o vode ako
dôležitej zložke životného prostredia, jej význame pre živé organizmy a neživú prírodu. Oboznámia sa s procesmi vodného
cyklu, naučia sa rozlišovať pojmy dažďová voda, povrchová
voda, podzemná voda. Učivo témy „Voda v životnom prostredí“
vytvára nadstavbu učiva zaradeného do štátnych a školských
vzdelávacích programov v 3. a 4. ročníku, preto je vhodné
realizovať predkladané úlohy so žiakmi 4. ročníka ZŠ.
Niektoré úlohy je možné realizovať aj so žiakmi nižších
ročníkov. V takomto prípade treba klásť väčší dôraz na
teoretický úvod každej úlohy, ktorý musí byť silne motivačne
podfarbený cez zmyslové vnímanie, cez zážitky detí a cez
metódy tvorivej dramatiky (graﬁcké znázorňovanie, dramatizácia procesov vodného cyklu…).
V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ sústreďuje
pozornosť na nové pojmy, ktoré sú v pracovných listoch
vyznačené zvýrazneným písmom. Vzájomná komunikácia
učiteľ – žiak, žiak – učiteľ, žiak – kolektív prebieha v uvoľnenej atmosfére, kde sa učiteľ stáva rovnocenným partnerom
žiakov, nepoučuje, ale motivuje, podnecuje a vedie. Využíva
východiskové poznatky žiakov získané z vlastných skúseností a vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, ﬁ xované prostredníctvom dostupných médií a literárnych zdrojov, ako je
odborná detská literatúra, encyklopedická literatúra, rozhlas,
televízia, počítač, internet.

•
•

•
•
•
•
•
•
•

1

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Prečo je naša planéta modrá? (plocha svetových morí
a oceánov zaberá 70,8 % plochy zemského povrchu)
V čom sa planéta Zem odlišuje od ostatných nám doteraz
známych planét? (výskyt vody v 3 skupenstvách – tekutina, ľad, para)
Kde všade sa nachádza voda?
Ako sa dostáva voda na zem a odtiaľ do podzemia, do riek
a morí?
Popíš cestu vody v jej rôznych formách v prírode.
Aký je vzťah medzi povrchovými a podzemnými vodami,
ako sa vzájomne ovplyvňujú?
Ako vzniká dážď?
Pozorujte dažďové kvapky. Čo sa deje s dažďovými kvapkami, keď dopadnú na zem?
Čo sa deje na svahoch, keď prší?

Voda – dôležitá neživá zložka životného prostredia
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•
•
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•

Čo sa deje na svahoch pôsobením dažďovej vody, kde sme
odstránili stromy a trávnatý povrch?
Čo sa deje tam, kde je tráva a stromy?
Je voda v potokoch čistá alebo zakalená?
Aké vlastnosti má dažďová voda?
Ako by ste spočítali dažďové kvapky na určitej ploche?
Kde sa stráca dažďová voda?
Akými spôsobmi sa môže dažďová voda znečistiť počas
kolobehu v prírode?
V akých podobách sa voda nachádza v podzemí?

Práca v triede, aj pri aktivitách v teréne je skupinová, žiaci sú rozdelení do štvorčlenných heterogénnych skupín, ktoré
riešia rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch.
Dôležité je zmyslové vnímanie a získavanie zážitkov. Učiteľ
zadáva žiakom riešiť problémové úlohy podľa pracovných
listov (1 – 6). Po realizácii jednotlivých úloh skupiny prezentujú výsledky svojich pozorovaní a meraní a zdôvodňujú
získané údaje. Prezentácia všetkých skupín končí porovnávaním výsledkov jednotlivých skupín. V následnej diskusii žiaci
využívajú získané vedomosti pri zostavovaní odpovedí na
kontrolné a problémové otázky v časti zhrnutie.
V pracovných listoch sú navrhnuté zadania pre samostatnú prácu doma, zamerané na prácu s literatúrou, rozvíjanie
experimentálnej činnosti a zručnosti žiakov. V dostatočnom
časovom horizonte je možné využiť navrhované témy na vypracovanie projektov s dlhodobým pozorovaním vplyvu dažďa
a vodnej erózie na prírodu. Téma „Podzemné vody“ navodzuje
stimulujúcu situáciu pre nasledujúce tematické celky, ktorých
obsahovou náplňou je pitná voda a znečisťovanie vody. K tomuto účelu sú pripravené aj doplňujúce aktivity.
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
1.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list

VODA OKOLO NÁS

dátum

Kde všade sa nachádza voda?
Zamysli sa a napíš kde v tvojom okolí sa nachádza voda.
Aký je jej význam pre človeka a pre prírodu?

ZDROJ VODY

VÝZNAM VODY Z TOHTO
ZDROJA PRE ČLOVEKA

VÝZNAM VODY Z TOHTO
ZDROJA PRE PRÍRODU

Rozprávaj sa so svojimi spolužiakmi o tom, kde
všade sa nachádza voda a aký je jej význam pre živú
a neživú prírodu.
Ak si sa dozvedel niečo nové o zdrojoch a význame vody pre živú
a neživú prírodu, zapíš si to do tabuľky.
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
2.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list

KOLOBEH VODY V PRÍRODE

dátum

Voda vykonáva neustály pohyb medzi zemou a ovzduším.
Je to najväčší pohyb v prírode, od neho závisí život. Tento pohyb
sa nazýva kolobeh vody v prírode.
Na obrázku vyznač červenými šípkami ako sa pohybuje voda v prírode. Modrými šípkami vyznač ako sa dostáva voda do podzemia.

Pomenuj cesty vody v kolobehu vody v prírode:

pedagogicka_priruckaA4.indd 7
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
3.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list

DAŽĎOVÁ A POVRCHOVÁ VODA

dátum

Aký je rozdiel vo vlastnostiach pitnej vody z vodovodu,
dažďovej vody a povrchovej vody?
Premysli si a nakresli, ako môžeš zachytiť dostatočné množstvo
dažďovej vody na to, aby si mohol zisťovať jej vlastnosti.

VODA
Z VODOVODU

DAŽĎOVÁ
VODA

POVRCHOVÁ
VODA Z MLÁKY

TEPLOTA
FARBA
ZÁKAL
ZÁPACH

Do pohárov si priprav rovnaké množstvo pitnej, dažďovej a povrchovej vody (voda z mláky) a porovnaj ich vlastnosti.

Svoje zistenia zapíš do tabuľ ky.
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
4.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list

PODZEMNÁ VODA

dátum

Všetka voda, ktorá padá v podobe dažďa na pevninu, nezostáva
na mieste, kde dopadne. Časť prenikne do pôdy, časť steká potokmi
a riekami do oceánov.
Voda, ktorá prenikne do pôdy sa nazýva podzemná voda.

Čo vieš o podzemnej vode?
Nakresli kolobeh vody v prírode a na obrázku
vyznač miesto, kde sa hromadí podzemná voda.

Napíš odpovede na otázky:
Prečo je podzemná voda zdrojom pitnej vody?

Ako sa dostáva pitná voda do všetkých domov a bytov?

Je to veľmi jednoduché – otočíme kohútikom a tečie voda. Ale naozaj
je to také jednoduché? Kým sa voda dostane až k nám, prejde veľmi
dlhú cestu a na jej úpravu je potrebné vložiť veľa energie a peňazí!
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
5.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Prečo je naša planéta modrá?

V čom sa planéta Zem odlišuje od ostatných nám doteraz
známych planét?

Kde všade sa nachádza voda?

Ako sa dostáva voda na zem a odtiaľ do podzemia, do riek a morí?

Popíš kolobeh vody v prírode.

Aký je vzťah medzi povrchovými a podzemnými vodami,
ako sa vzájomne ovplyvňujú?

Ako vzniká dážď?

Pozorujte dažďové kvapky.
Čo sa deje s dažďovými kvapkami, keď dopadnú na zem?

pedagogicka_priruckaA4.indd 10
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Čo sa deje na svahoch, keď prší?

Čo sa deje na svahoch pôsobením dažďovej vody, kde sme odstránili
stromy a trávnatý povrch?

Čo sa deje tam, kde je tráva a stromy?

Je voda v potokoch čistá alebo zakalená?

Akými spôsobmi sa môže voda znečistiť počas kolobehu v prírode?

Aké vlastnosti má dažďová voda?

Ako by ste spočítali dažďové kvapky na určitej ploche?

Kde sa stráca dažďová voda?

V akých podobách sa voda nachádza v podzemí?

Viete prečo patrí pitná voda zo Žitného ostrova k najkvalitnejším
v Európe?

pedagogicka_priruckaA4.indd 11
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Zadanie
V ktorých častiach Slovenska sa využívajú na zásobovanie pitnou
vodou podzemné a v ktorých povrchové zdroje vody?

Ako sú chránené zdroje pitnej vody?

Ako a čím môžu byť znečistené zdroje pitnej vody?

Pozorujte a zaznamenávajte zmeny v okolí školy, ktoré vznikajú
vplyvom dažďovej vody.
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1 VODA – DÔLEŽITÁ NEŽIVÁ ZLOŽKA
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
1.1
6.

VODA V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ
pracovný list

DOPLŇUJÚCE AKTIVITY

dátum

Koľ ko dažďových kvapiek padne na určitú plochu
počas dažďa?
Zostroj:
zariadenie na spočítanie dažďových kvapiek, ktoré dopadnú na určitú
plochu za určitý čas.

Pomôcky:
farebný papier, na ktorom sa budú zaznamenávať dažďové kvapky,
tvrdý papier dostatočne veľký na zakrytie farebného papiera

Postup:
Na farebnom papieri si vyznač plochu 10 x 10 cm.
Zakry farebný papier tvrdým papierom.
Keď prší, vynes prikrytý papier von na voľné priestranstvo.
Odkry papier na tri sekundy a potom ho zase prikry.
Vráť sa do triedy a spočítaj stopy po dažďových kvapkách.
Poprechádzaj sa v daždi a zaznamenaj svoje pozorovania.

Nakresli obraz, ktorý by vyjadril tvoje pocity pri prechádzke v daždi.

pedagogicka_priruckaA4.indd 13
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1.2 Zásoby vody
Hlavná myšlienka

Voda je nevyhnutnou a nenahraditeľnou látkou na Zemi. Zásoby vody sú aj dôležitým spoločenským faktorom, ovplyvňujú hospodársku prosperitu a životnú úroveň obyvateľstva. Zásoby vody
treba ochraňovať pred znečistením.

Ciele

Po realizácii tematického celku:
si žiaci rozšíria vedomosti o povrchových a podzemných vodách, ktoré tvoria zásoby vody
využiteľné pre človeka,
žiaci získajú základné vedomosti o ochrane vodných zdrojov, spoznajú sociálne,
politické a ekonomické pozadie problému starostlivosti o zdroje vody

Hodinová dotácia

Dve až tri vyučovacie hodiny, dlhodobé riešenie projektov tematicky zameraných na ochranu
zásob vody a znečisťovanie vodných zdrojov.

Miesto realizácie výučby

Trieda, dlhodobé pozorovania a merania v triede a v rodinách žiakov.

Koncepcia vyučovania

Projektové vyučovanie, riešenie projektov v skupinách, didaktická hra.
Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, projekt.

Didaktické prostriedky

Pri riešení projektov vyhľadávanie informácií z literárnych a internetových zdrojov, získanie
informácií od odborníkov.

Téma „Zásoby vody“ je zameraná na rozšírenie vedomostí
žiakov o kvalite a kvantite povrchových a podzemných vôd,
o ochrane zásob vody pred ich lokálnym a plošným znečistením. Učivo nadväzuje na tému „Voda v životnom prostredí“, sumarizuje a ﬁ xuje získané vedomosti o kolobehu vody
v prírode, cez riešenie projektov a odborné diskusie s odborníkmi BVS, a. s., sa žiaci oboznámia s aktuálnymi problémami
lokálnej a celosvetovej situácie ochrany vodných zdrojov.
Obsahová náplň témy vytvára nadstavbu učiva zaradeného do štátnych a školských vzdelávacích programov v 3.
a 4. ročníku, preto je vhodné zadávať projekty žiakom 3. a 4.
ročníka ZŠ.
Niektoré úlohy je možné realizovať aj so žiakmi nižších
ročníkov. V takomto prípade treba uprednostniť metódy
pozorovania, graﬁckého znázorňovania, didaktickej hry –
napr. dramatizácia procesov vodného cyklu, pripraviť anketu
o ochrane vodných zdrojov…
V úvodnej vyučovacej jednotke diskutujeme so žiakmi
o pohybe vody v prírode, rozširujeme vedomosti žiakov
o energetické podmienky kolobehu vody v prírode (slnečná
energia – teploty vzduchu, vietor). Opakovacími otázkami
upevníme vedomosti žiakov o povrchových a podzemných vodách a problémovými otázkami zistíme ich poznatky a skúsenosti s využívaním vody v domácnostiach, v poľnohospodárstve a priemysle. V ďalšej fáze vyučovania učiteľ zadá témy
projektov a bližšie ozrejmí základné úlohy projektu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor
na 1. vyučovacej hodine:
Kde všade sa nachádza voda?
Ako sa dostáva voda na zem a odtiaľ do podzemia,
do riek a morí?
Popíš cestu vody v kolobehu vody v prírode.
Aký je vzťah medzi povrchovými a podzemnými vodami,
ako sa vzájomne ovplyvňujú?
Ako vzniká dážď?
Čo sa deje s dažďovými kvapkami, keď dopadnú na zem?
Kedy sa voda z vodných plôch najviac vyparuje?
Akými spôsobmi sa môže dažďová voda znečistiť počas
kolobehu v prírode?
Ako znečisťujú vodu ľudia svojou činnosťou?
V akých podobách sa voda nachádza v podzemí?
Ako je možné, že v púšti môžu ľudia pestovať zeleninu?
Ktoré vody v prírode tvoria zásoby pre pitnú vodu?
Je dažďová voda pitná?

•
•
•
•
•
•
•
•

Pri akých činnostiach ľudia využívajú vodu?
Koľko pitnej vody z vodovodu spotrebuješ za deň?
Na čo potrebuješ pitnú vodu z vodovodu v priebehu dňa?
Koľko pitnej vody z vodovodu vypiješ za deň?
Odhadni, koľko pitnej vody z vodovodu spotrebuje tvoja
rodina za jeden deň.
Prečo sa musia chrániť zásoby vody?
Môžeš aj ty svojou činnosťou prispieť k ochrane
vodných zdrojov?
Čo spôsobuje znečistenie povrchových vôd?

Práca v triede, aj pri projektových aktivitách je skupinová, žiaci sú rozdelení do dvoj- až štvorčlenných heterogénnych skupín, ktoré riešia zadané projekty podľa pokynov
vyučujúceho. Pri riešení a vypracovaní projektov je dôležité
zmyslové vnímanie, vyhľadávanie informácií z literárnych
a internetových zdrojov, získavanie informácií od odborníkov
kompetentných inštitúcií. Na vypracovanie projektov treba
nechať žiakom časový priestor 2 – 3 týždne. Potom nasleduje
prezentácia vypracovaných projektov. V tejto fáze výučby je
možné pozvať do triedy odborníka z BVS, a. s., alebo požiadať
o možnosť prezentácie projektov v priestoroch vodárenského múzea, alebo v priestoroch vodárenskej spoločnosti, za
prítomnosti odborníkov. Pri vypracovávaní a prezentácii projektov je dôležitý kontakt žiakov s odborníkmi a vedeckými
pracovníkmi. Po skončení každej prezentácie projektu treba
diskutovať o prezentovanej téme.
Súčasťou vypracovania projektov sú aj postery, ktoré
zostanú zavesené na nástenke v triede.

14
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Témy pre zadávanie projektov:
Zásoby vody

•

Dažďové kvapky

•

(projekt pre žiakov 1. a 2. ročníka)
Pripravte si divadelnú scénku o príbehu štyroch dažďových kvapiek, ktoré spadli z toho istého oblaku na zem.
Každá z nich prešla inú cestu prostredím, až kým sa
znova nestretli v oblakoch a znova spadli na zem v podobe dažďa. Ten, kto v skupine pekne kreslí, doplní príbeh
obrázkami.

•

Model kolobehu vody v prírode

Naplánujte a uskutočnite návrh šetrenia pitnej vody
z vodovodu vo vašej domácnosti. Zaznamenajte výsledky
realizácie návrhu.
(Zadať aj ďalšie projekty s podobnými témami a ich obsahovou náplňou. Šetrenie pitnej vody v triede. Šetrenie
pitnej vody v škole. Šetrenie pitnej vody vo vašej obci, vo
vašom meste.)

•

(projekt pre žiakov 2. ročníka)
Zhotovte model kolobehu vody v prírode a tvorby podzemných vôd vo veľkej sklenenej nádobe (akváriu). Na
vytvorenom modeli ukážte spolužiakom ako prebieha
vodný cyklus.

•

Spotreba pitnej vody v minulosti a dnes
Spýtajte sa starých rodičov, ktoré spôsoby využitia vody
neboli bežné pred päťdesiatimi rokmi, ale sú samozrejmé
dnes. Ako sa zmenilo množstvo spotrebovanej pitnej vody
za posledných päťdesiat rokov?

1

•

Voda – dôležitá neživá zložka životného prostredia
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Bratislavská vodárenská spoločnosť
(iba pre žiakov 4. ročníka)
Získajte údaje o Bratislavskej vodárenskej spoločnosti.
Informujte spolužiakov o činnostiach tejto spoločnosti, o
tom, aké zdroje vody využíva pre úpravu pitnej vody, ako
zabezpečuje čistenie odpadových vôd, akým spôsobom
motivuje obyvateľov k šetreniu vody a ochrane pred znečistením zásob vody.

•

Zásoby vody vo svete
(iba pre žiakov 4. ročníka)
Aké sú svetové zásoby vody? Je vo všetkých krajinách
sveta dostatok vody? Je možné vyčerpať zásoby vody na
celom svete? Ako si krajiny sveta navzájom pomáhajú
pri zabezpečovaní vody, pri ochrane čistoty vôd? Boli v
minulosti, alebo hrozia v budúcnosti nejaké spory medzi
krajinami kvôli prístupu k vode?

Moja spotreba pitnej vody z vodovodu
Pozoruj a zaznamenaj si, koľko vody z vodovodu spotrebuješ za jeden deň, za jeden mesiac. Na aké činnosti potrebuješ pitnú vodu z vodovodu? Sú členovia tvojej rodiny šetrní pri spotrebe pitnej vody? Ktorými činnosťami v rodine
sa voda z vodovodu znečisťuje? Ako by sme mohli znížiť
znečisťovanie pitnej vody z vodovodu v domácnosti?
(Zadať aj ďalšie projekty s podobnými témami a ich obsahovou náplňou. Spotreba pitnej vody v triede. Spotreba
pitnej vody v škole. Spotreba pitnej vody z vodovodu vo
vašej obci, vo vašom meste.)

•

(iba pre žiakov 4. ročníka)
Vyhľadaj na internete, v encyklopédii a iných knihách, aké
sú zásoby vody na Slovensku. Aká je kvalita vodných zdrojov? Je na Slovensku dostatok vody pre všetkých obyvateľov a pre všetky činnosti ľudí? Ak by sme vyčerpali zásoby
vody na Slovensku, pomohli by nám iné krajiny?

Voda je zdrojom života
Voda je dôležitá a nevyhnutná látka pre život človeka.
Je potrebná všade, kde žijú a pracujú ľudia. Máme jej dosť,
aby stačila na všetko a pre všetkých? Pri akých činnostiach ľudia využívajú vodu?
Prečo treba chrániť zásoby vody?

•

Zásoby vody na Slovensku

Pestovanie zeleniny v púšti
Na niektorých miestach v púšti je možné pestovať zeleninu aj obilie, lebo je tam podzemná voda. Ako sa tam tvoria
zdroje podzemnej vody? Odkiaľ sa v púšti berie voda?
Nájdi informácie o množstve vody v púšti a jej vplyve na
rast rastlín a na život ľudí v púšti.

•

Šetrenie pitnej vody z vodovodu u nás doma

•

•
•
•
•
•

Zaujímavosti o vode v novinách a časopisoch
Vyhľadaj v novinách a časopisoch články o vode, o starostlivosti o vodné zdroje u nás a vo svete. Články vystrihni
a vytvor z nich kartotéku. Zaraď články do skupín podľa
toho, či informujú o:
povrchových vodách,
podzemných vodách,
spotrebe pitnej vody,
ochrane vodných zdrojov.
Informuj spolužiakov o zaujímavostiach v článkoch, ktoré
si prečítal a vystrihol.

15

11/22/10 9:24 PM

2

Fyzikálne vlastnosti vody

2.1 Teplota vody, meranie teploty vody
Hlavná myšlienka

Teplota je základná fyzikálna vlastnosť vody. Mení sa vplyvom teploty prostredia. Teplota vody je
dôležitým hydrickým faktorom životného prostredia, jej hodnota sa meria teplomerom.

Ciele

Žiaci si na základe realizovaných experimentov, pozorovaní a meraní overia, že:
voda z rozličných zdrojov má rozdielnu teplotu,
zohrievaním sa teplota vody zvyšuje a ochladzovaním sa teplota vody znižuje,
teplotu vody ovplyvňuje aj jej kvalita (prítomnosť iných látok vo vode),
vplyvom okolitého prostredia môže voda teplo absorbovať alebo odovzdávať.
Žiaci si rozšíria vedomosti o vplyve teploty vody na život vo vodných ekosystémoch.

Hodinová dotácia

Dve až tri vyučovacie hodiny, dlhodobé riešenie projektov tematicky zameraných na ochranu
zásob vody a znečisťovanie vodných zdrojov.

Miesto realizácie výučby

Trieda, dlhodobé pozorovania a merania v triede a v rodinách žiakov.

Koncepcia vyučovania

Projektové vyučovanie, riešenie projektov v skupinách, didaktická hra. Metódy – motivačný
rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, projekt.

Didaktické prostriedky

Pri riešení projektov vyhľadávanie informácií z literárnych a internetových zdrojov, získanie
informácií od odborníkov.

V tematickom celku „Fyzikálne vlastnosti vody“ žiaci nadobudnú vedomosti o základných fyzikálnych vlastnostiach
pitnej a prírodnej vody, ktoré nadväzujú na učivo zaradené
do štátnych a následne školských vzdelávacích programov.
V každej úlohe navrhnutých tém tematického celku je učivo
dominantne zamerané na vlastnosti pitnej vody z vodovodu
a porovnanie nameraných hodnôt sledovaných vlastností
s vlastnosťami modiﬁkovanej vody z vodovodu (slanej, sladkej,
prevarenej, zafarbenej, znečistenej) a prírodnej vody.
Obsahová náplň témy „Teplota vody“ nadväzuje na učivo
prírodovedy v treťom ročníku. Úlohy je možné realizovať
aj so žiakmi nižších ročníkov. V takomto prípade treba klásť
väčší dôraz na teoretický úvod každej úlohy, ktorý musí byť
silne motivačne podfarbený cez zmyslové vnímanie, cez zážitky detí a cez metódy tvorivej dramatiky (graﬁcké znázorňovanie, súťaže).
V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ sústreďuje
pozornosť na nové pojmy, ktoré sú v pracovných listoch
vyznačené zvýrazneným písmom. Vzájomná komunikácia
učiteľ – žiak, žiak – učiteľ, žiak – kolektív prebieha v uvoľnenej atmosfére, kde sa učiteľ stáva rovnocenným partnerom
žiakov, nepoučuje, ale motivuje, podnecuje a vedie. Využíva
východiskové poznatky žiakov získané z vlastných skúseností a vedomosti nadobudnuté na vyučovaní, ﬁ xované prostredníctvom dostupných médií a literárnych zdrojov, ako je
odborná detská literatúra, encyklopedická literatúra, rozhlas,
televízia, počítač, internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Má voda vždy rovnakú teplotu?
Ako sa zisťuje teplota vody?
Čo je teplomer?
Ako sa meria teplota vody teplomerom?
Je teplota vody z vodovodu a prírodnej povrchovej
vody rovnaká?
Ovplyvňuje pridaná látka do vody jej teplotu?
Je teplota vody, ktorá tečie z vodovodu vždy rovnako teplá?
Ako sa mení teplota vody pri zohrievaní?
Čo sa deje s vodou pri zohrievaní?
Ako sa zmení teplota vody, keď ju dáme do chladničky?
Aká je teplota vody, ktorú piješ?

•
•
•
•
•
•

Aký význam má teplota vody pre človeka?
Aký význam má teplota vody pre ostatné živé organizmy?
Aký význam má teplota vody pre vodné organizmy?
Je všetka voda v jazere, v rybníku, v bazéne rovnako teplá?
Prečo balóniky s teplou vodou plávajú v studenej vode
smerom hore?
Ovplyvňuje pohyb vody jej teplotu?

Práca v triede, aj pri aktivitách v teréne je skupinová,
žiaci sú rozdelení do štvorčlenných heterogénnych skupín,
ktoré riešia rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch. Dôležité je zmyslové vnímanie a získavanie zážitkov.
Učiteľ zadáva žiakom riešiť problémové úlohy podľa pracovných listov postupne (problém 1, 2, 3). Po realizácii jednotlivých úloh skupiny prezentujú výsledky svojich meraní a zdôvodňujú získané údaje. Prezentácia všetkých skupín končí
porovnávaním výsledkov jednotlivých skupín. Ak sa vyskytnú
výrazné rozdiely v nameraných hodnotách, treba meranie
zopakovať. V následnej diskusii žiaci využívajú získané vedomosti pri zostavovaní odpovedí na kontrolné a problémové
otázky v časti zhrnutie.
V pracovných listoch sú navrhnuté zadania pre samostatnú prácu doma, zamerané na prácu s literatúrou, rozvíjanie
experimentálnej činnosti a zručnosti žiakov. V dostatočnom
časovom horizonte je možné využiť navrhované témy na
vypracovanie projektov s dlhodobým meraním teploty vody
v dostupných vodných ekosystémoch a pozorovaním zmien,
ktoré spôsobuje zmena teploty vody. K tomuto účelu sú pripravené aj doplňujúce aktivity.

16
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.1
1.

TEPLOTA VODY, MERANIE TEPLOTY VODY
pracovný list

TEPLOTA VODY – MERANIE TEPLOTY VODY
dátum

Má voda vo všetkých pohároch rovnakú teplotu?
Naplň poháre A, B, C, D rovnakým množstvom vody z vodovodu
podľa označenia.
Do pohára E daj rovnaké množstvo vody z akvária.
Do pohára C pridaj jednu polievkovú lyžicu soli.
Do pohára D pridaj jednu polievkovú lyžicu ľadu.
Zisti hodnotu teploty vody v pohároch teplomerom.

A
STUDENÁ
VODA
Z VODOVODU

B
TEPLÁ
VODA
Z VODOVODU

C
VODA
SO SOĽOU

D

E

VODA
S ĽADOM

VODA
Z AKVÁRIA

D

E

Čo si zistil?
A

B

C

Zdôvodni svoje zistenia:
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.1
2.

TEPLOTA VODY, MERANIE TEPLOTY VODY
pracovný list
dátum

Ako sa zmení teplota vody v pohároch, keď ju dáme
do chladničky?
Hypotéza:

Napíš alebo nakresli postup ako si overíš svoju hypotézu?

Čo si zistil?
A

B

C

D

E

Porovnaj teplotu vody v pohároch so závermi z predchádzajúcej úlohy
a zdôvodni svoje zistenia:
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.1
3.

TEPLOTA VODY, MERANIE TEPLOTY VODY
pracovný list
dátum

Ako sa zmení teplota vody v pohároch,
keď ju budeme zohrievať?
Hypotéza:

Napíš alebo nakresli postup ako si overíš svoju hypotézu?

Čo si zistil?
A

B

C

D

E

Porovnaj teplotu vody v pohároch so závermi z predchádzajúcich úloh
merania teploty vody a zdôvodni svoje zistenia:
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.1
4.

TEPLOTA VODY, MERANIE TEPLOTY VODY
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Prečo má voda z vodovodu a tá istá voda s ľadom rozdielnu teplotu?

Ako si odmeral teplotu vody v pohári?

Vysvetli prečo a ako sa ochladila voda v chladničke.

Prečo sa voda otepľuje zohrievaním?

Môže voda prijímať teplo z okolitého prostredia? Uveď príklad.

Môže voda odovzdávať teplo do okolitého prostredia?

Aká je teplota vody, ktorú piješ?

Aký význam má teplota vody pre človeka?

Aký význam má teplota vody pre ostatné živé organizmy?
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Akú teplotu vody má voda v akváriu?

Čo by sa stalo so živými organizmami v akváriu, keby sme do akvária
dali plný pohár ľadu?

Aký význam má teplota vody pre vodné organizmy?

Je všetka voda v jazere, v rybníku alebo v bazéne rovnako teplá?

Ovplyvňuje pohyb vody jej teplotu?

Zadanie:
Ako a prečo sa mení teplota pitnej vody z vodovodu počas
ročných období?

Dlhodobo zaznamenávaj teplotu vody v blízkom vodnom ekosystéme
a pozoruj zmeny ekosystému vplyvom zmeny teploty.
Má voda pri rovnakej teplote ovzdušia rovnakú teplotu v potoku
a v rybníku?

Prečo balóniky s teplou vodou plávajú v studenej vode smerom hore?
Doplňujúce aktivity:
Hydrický faktor životného prostredia – teplota vody vo vodných ekosystémoch
ŽOLDOŠOVÁ, K., HELD, L., KIRCHMAYEROVÁ, J.: Prírodovedné vzdelávanie v teréne.
Trnavská univerzita v Trnave, Trnava 2004, ISBN 80-89074-81-2
Balóny naplnené vodou vo vode
POTTENGER, M., YOUNG,D.: FAST 1 Fyzika. Výskumný ústav pedagogický, Bratislava 1993
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2.2 Skupenstvo vody. Ako sa mení voda v prírode?
Hlavná myšlienka

Voda je dôležitá látka na Zemi, ktorá sa nachádza v prírode v troch skupenstvách. Existencia
skupenských foriem vody je viazaná na jej teplotu. Zmena skupenstva vody podmieňuje kolobeh
vody v prírode, ktorý zabezpečuje existenciu života na našej planéte.

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci:
pochopia premenu skupenstiev vody, získajú vedomosti o podmienkach tuhnutia vody a topenia
ľadu, vyparovania vody a kondenzácie vodných pár,
získajú základné vedomosti pre pochopenie kolobehu vody v prírode.

Hodinová dotácia

Štyri vyučovacie hodiny. Počas preberania iných tematických celkov a v neformálnom vyučovaní
celoročný program – pozorovanie zmien skupenstva vody v okolí školy počas ročných období.

Miesto realizácie výučby

Trieda alebo laboratórium, pozorovanie zmien skupenstva vody v prírode.

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie.
Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, demonštračný pokus,
experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Pomôcky na demonštračné pokusy, skúmanie a experimenty. Pracovné listy.

V tematickom celku „Fyzikálne vlastnosti vody“ žiaci budú
na základe pozorovania a meraní zisťovať a identiﬁkovať
základné fyzikálne vlastnosti vody. Pri preberaní témy „Skupenstvo vody“ sa žiaci, na základe pozorovaní, návrhov a realizácií vlastných experimentov a demonštračných pokusov,
naučia pojmy tuhnutie, topenie, vyparovanie, kondenzácia,
pochopia podmienky a princípy týchto procesov. Oboznámia
sa s fyzikálnou podstatou procesov vodného cyklu (kolobehu
vody v prírode).
Obsahová náplň predkladanej témy vytvára nadstavbu
učiva zaradeného do štátnych a školských vzdelávacích
programov. Učivo korešponduje s tematickým celkom „Voda“
v 1. a 2. ročníku, ktoré sú zamerané hlavne na senzorické
vlastnosti vody. V 3. ročníku je v tematickom celku „Zmeny látok“ téma skupenstvo vody, orientovaná na fyzikálnu
podstatu premeny skupenstva vody. Niektoré úlohy je možné
realizovať aj so žiakmi nižších ročníkov. V takomto prípade
treba klásť väčší dôraz na teoretický úvod každej úlohy, ktorý
musí byť silne motivačne podfarbený cez zmyslové vnímanie,
cez zážitky detí a cez metódy tvorivej dramatiky (graﬁcké
znázorňovanie, dramatizácia procesov vodného cyklu...). V 1.
a 2. ročníku je možné realizovať úlohy zamerané na senzorické vlastnosti kvapalnej vody a výskyt skupenských foriem
vody v prírode. Začíname s pozorovaním vlastností kvapalného skupenstva vody počas hry s vodou. Manipulácia kvapalnej
vody s rukami, ponáranie a potápanie predmetov a nádob
vo vode, prelievanie vody z jednej nádoby do druhej, pozorovanie vplyvu vody na iné látky (niektoré látky sa rozpúšťajú,
niektoré látky sa nerozpúšťajú, niektoré plávajú, niektoré sa
potápajú). Pokusy spojené so zahrievaním vody (vyparovanie,
kondenzácia, vznik dažďa) je vhodné zaradiť do 3. alebo 4.
ročníka po prebraní tematického celku „Teplota látok a meranie teploty“. Z bezpečnostných dôvodov navrhujeme tieto
pokusy realizovať učiteľom demonštračne. Experimenty na
dôkaz tuhnutia a topenia vody si navrhujú žiaci v skupinách
sami podľa vlastných hypotéz a po kontrole žiakmi navrhovaného postupu učiteľom ich v skupinách realizujú.
Každú vyučovaciu jednotku začína vyučujúci motivačným rozhovorom, ktorý je vstupom do problémovej situácie.
V úvode sa so žiakmi porozpráva o vode v prírode, v škole, u
nich doma, o počasí, o tom, aké je počasie dnes, aké je počasie
v lete, aké je počasie v zime (sneh, ľad, inovať), na jar (sneh sa
topí, veľa tečúcej vody, záplavy), na jeseň (dážď, hmla, rosa).
Čo spôsobuje zmenu počasia (teplo, prúdenie vzduchu – vietor), prečo v lete prší a v zime padá sneh, prečo je na tráve

rosa, prečo bývajú na jeseň hmly. V diskusii učiteľ mapuje prekoncepty detí a vedomosti získané vo výučbe podobných tém
a tematických celkov v predchádzajúcom vyučovaní. Využíva
východiskové poznatky žiakov získané z vlastných skúseností, prostredníctvom dostupných médií a literárnych zdrojov,
ako je detská odborná literatúra, encyklopedická literatúra,
rozhlas, televízia, počítač, internet. Sústreďuje pozornosť na
nové pojmy, ktoré sú v pracovných listoch vyznačené zvýrazneným písmom.
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•
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Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Kde všade v prírode sa nachádza voda?
(rieka, potok, jazero, rybník, kaluž, more, dážď, sneh, ľad…)
Kde v tvojom okolí sa nachádza voda?
(vo vodovode, vo fľaši, v umývadle, v chladničke, v čaji, na
okennom skle, vo vzduchu…)
Aký tvar zaujme voda, keď ju dáme do pohára?
Ako sa zmení tvar vody, keď ju nalejeme z pohára do fľaše?
Môžeme všetku vodu z pohára chytiť do ruky?
Ako premiestnime vodu z fľaše do pohára?
Čo sa stane s vodou v pohári, keď ju dáme do chladničky?
Čo sa stane s vodou v pohári, keď ju dáme do mrazničky?
(okrem zmeny skupenstva niektorí žiaci povedia, že pohár
praskne – využiť vo 4. ročníku pri zmene objemu)
Ako sa tvorí ľad?
Aký tvar má ľad v pohári?
Môžeme chytiť všetok ľad z pohára do ruky?
Môžeme premiestniť snehuliaka z jedného miesta
na druhé?
Môžeme ľad z pohára premiestniť do fľaše?
Čo sa stane s ľadom, keď ho zahrievame?
Čo sa deje s vodou pri zahrievaní?
Uniká nejaká látka z vody pri zahrievaní?
Čo sa deje s vodou v mori alebo v rybníku, keď sa zvyšuje
teplota vzduchu?
Prečo je ráno na tráve rosa?
Ako vzniká dážď? Odkiaľ padá dážď?
Kedy padá sneh? Prečo padá sneh v zime?
Prečo býva v lete krupobitie?
V akých formách sa nachádza voda v prírode?
Pozorujte dažďové kvapky. Ako sa pohybujú?
Ako by ste spočítali dažďové kvapky na určitej ploche?
Ako vznikajú oblaky?
Akú farbu majú oblaky?

22
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Práca v triede, aj pri aktivitách v teréne, je skupinová, žiaci
sú rozdelení do dvoj- až štvorčlenných heterogénnych skupín,
ktoré riešia rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch. Dôležité je zmyslové vnímanie a získavanie zážitkov. Učiteľ zadáva žiakom riešiť problémové úlohy podľa pracovných
listov (1 – 8). Po realizácii demonštračných pokusov a zadaných úloh skupiny prezentujú výsledky svojich pozorovaní
a meraní a zdôvodňujú získané údaje. Prezentácia všetkých
skupín končí porovnávaním výsledkov jednotlivých skupín.
V následnej diskusii žiaci využívajú získané vedomosti pri zostavovaní odpovedí na kontrolné a problémové otázky v časti
zhrnutie. Učiteľ usmerňuje diskusiu tak, aby si žiaci na základe pozorovaní, pokusov a vlastných experimentov osvojili
vedomosti o tom, že voda existuje v tuhom, kvapalnom a plynnom skupenstve, je v stálom pohybe medzi zemou a ovzduším. Slnko a vietor spôsobujú vyparovanie vody zo zeme,
z povrchu riek, jazier, morí a oceánov, ale aj z listov rastlín
a z tiel živočíchov. Vo vyšších chladných vrstvách atmosféry
sa voda kondenzuje a padá na zem v podobe dažďových
kvapiek, snehových vločiek, alebo kúskov ľadu. Dažďová voda
sa dostáva späť do riek, morí a oceánov. Tak vzniká kolobeh
vody v prírode. V predchádzajúcom tematickom celku „Voda –
dôležitá neživá zložka životného prostredia“ žiaci vyznačovali
smer pohybu vody v hydrologickom cykle, v tomto tematickom
celku vyznačené cesty vody pomenujú. V zime, keď mrzne pri
teplotách vzduchu nižších ako 0 °C, sa voda mení na ľad, sneh
– tuhnutie. Na jar, keď sú teploty vzduchu vyššie ako 0 °C, prší,
ľad sa mení na vodu – topenie.

2

Fyzikálne vlastnosti vody
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Žiaci na základe vlastných pozorovaní a pokusov spoznajú
základné charakteristiky všetkých troch skupenstiev vody.
Tuhé skupenstvo (ľad) má stály tvar, kvapalina tečie a mení
tvar podľa tvaru nádoby, v ktorej sa nachádza, plyn (vodná
para) mení tvar a rozplýva sa (mení objem).
V pracovných listoch sú navrhnuté zadania pre samostatnú prácu doma, zamerané na prácu s literatúrou, rozvíjanie
experimentálnej činnosti a zručnosti žiakov. V dostatočnom
časovom horizonte je možné využiť navrhované témy na vypracovanie projektov s dlhodobým pozorovaním vplyvu tepla
na zmenu skupenstva vody. Téma „Skupenstvo vody“ navodzuje stimulujúcu situáciu pre nasledujúce tematické celky,
ktorých obsahovou náplňou je var vody, pohyb vody, rozpúšťanie a kolobeh vody v prírode.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
1.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

VODA V PRÍRODE
dátum

Kde v prírode sa nachádza voda?
Napíš alebo nakresli, kde v prírode sa nachádza voda.

Aké vlastnosti má voda v prírode v lete a v zime?

VODA
V PRÍRODE

VLASTNOSTI VODY
V LETE

VLASTNOSTI VODY
V ZIME

Rozprávaj sa so svojimi spolužiakmi o tom, kde v prírode
sa nachádza voda a aké sú jej vlastnosti. Ak si sa dozvedel niečo nové o vlastnostiach vody, zapíš si to do tabuľ ky
červenou ceruzkou.
Ktoré vlastnosti má voda rozdielne v zime a v lete?
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
2.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

VODA V MOJOM OKOLÍ
dátum

Kde v tvojom okolí sa nachádza voda?
Poobzeraj sa okolo seba a napíš, kde v tvojom okolí sa nachádza voda.
Aké vlastnosti má voda v tvojom okolí?

VODA V MOJOM OKOLÍ

VLASTNOSTI VODY

Ak si sa od spolužiakov dozvedel niečo nové o vlastnostiach vody,
zapíš si to do tabuľky červenou ceruzkou.
Čo sa stane s pitnou vodou v pohári, keď necháme pohár v mrazničke
jeden deň?
Hypotéza:
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
3.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

ZMENA SKUPENSTVA. VODA – ĽAD
dátum

Čo sa stalo s vodou, ktorú si nechal v mrazničke? Zmenila sa na ľad.
Potvrdila sa tvoja hypotéza?

Aký je rozdiel vo vlastnostiach vody a ľadu?
Do pohárov si priprav vodu z vodovodu a vodu vo forme ľadu
(pohár pitnej vody z mrazničky). Teplomerom odmeraj teplotu vody
v obidvoch pohároch a zapíš do tabuľky. Odhadni, aké skupenstvo
má voda z vodovodu a aké skupenstvo má voda vo forme ľadu.
Svoje zistenia zapíš do tabuľky.
VODA Z VODOVODU

ĽAD

TEPLOTA

SKUPENSTVO

Pozoruj aké vlastnosti má voda z vodovodu a ľad.
Zapíš svoje pozorovania.
Vlastnosti vody
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Vlastnosti ľadu

Ktoré vlastnosti má voda a ľad rozdielne?

Poháre s vodou a s ľadom nechaj v triede celý deň. Použiješ ich na
ďalšie pozorovanie.

Zapamätaj si:
Zmena vody (kvapalné skupenstvo) na ľad (tuhé skupenstvo vody)
sa volá tuhnutie.
Voda tuhne na ľad pri teplote 0 °C a nižšej ako 0 °C.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
4.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

ZMENA SKUPENSTVA. ĽAD – VODA
dátum

Čo sa stalo s ľadom v pohári, ktorý si nechal v triede?

Kedy sa mení ľad na vodu?

VZDUCH
V TRIEDE

VODA
Z VODOVODU

VODA
Z ĽADU
TEPLOTA

SKUPENSTVO

Napíš odpovede na otázky:
Prečo sa ľad v pohári roztopil?

Ako sa zmenilo skupenstvo ľadu, keď bol celý deň v triede?

Pri akej teplote sa mení ľad (tuhé skupenstvo vody) na kvapalné
skupenstvo vody?

Zapamätaj si:
Zmena ľadu (tuhého skupenstva vody) na kvapalné skupenstvo vody
sa volá topenie.
Ľad sa topí na vodu pri teplote 0 °C a vyššej ako 0 °C.

pedagogicka_priruckaA4.indd 28

11/22/10 9:24 PM

2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
5.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

ZMENA SKUPENSTVA. VODNÁ PARA – VODA
dátum

Čo sa stane s vodnou parou, keď ju ochladíme?
Pozorne sleduj všetky zmeny, ktoré uvidíš pri zachytávaní vodnej
pary a zapíš si ich do tabuľky.
Kam uniká vodná para z vody?
Akú farbu má unikajúca vodná para?
Čo sa stane, keď zachytíme vodnú paru do vychladnutého pohára,
alebo sa ochladí na chladnejšom predmete?
Mení sa vodná para na iné skupenstvo?

ČAS (MINÚTY)

TEPLOTA

POZOROVANIE

0

1

2

3

4

5

Zapamätaj si:
Zmena vodnej pary (plynné skupenstvo) na vodu (kvapalné skupenstvo) sa volá kondenzácia.
Ochladením vodných pár sa vodná para mení na vodu.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
6.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

KONDENZÁCIA VODNÝCH PÁR –
ZMENA VODNÝCH PÁR NA VODU

dátum

Vzduch obsahuje určité množstvo vodnej pary. Vodná para zo vzduchu sa pri ochladzovaní kondenzuje (zmena skupenstva z plynného
na kvapalné) a tak vzniká rosa.

Ako dokážeš, že vo vzduchu sa nachádza vodná para?
Vodná para, nachádzajúca sa vo vzduchu, sa pri ochladení mení na
vodu. Vy už viete, že tento jav sa nazýva kondenzácia.
Vodná para je neviditeľný plyn.

So spolužiakmi v skupine navrhnite a nakreslite postup,
ako by ste dokázali, že vo vzduchu je vodná para.

Za akých podmienok sa vodná para vo vzduchu premenila
na kvapky vody?
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Prečo je kondenzácia vodných pár dôležitá v kolobehu látok v prírode?

Za podobných podmienok môže vodná para vo vzduchu kondenzovať
a vytvoriť malé vodné kvapky, ktoré sú viditeľné. Sústavy drobných
vodných kvapiek vznášajúce sa vo vzduchu sa nazývajú oblaky. Keď
sa drobné kvapky v oblakoch spájajú do väčších, vznikajú dažďové
kvapky, ktoré padajú na zem – prší alebo sneží, podľa teploty vzduchu, ktorým prechádzajú.

Zapamätaj si:
Oblaky vznikajú kondenzáciou vodných pár vo vzduchu.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
7.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

KOLOBEH VODY V PRÍRODE
dátum

Je zmena skupenstva vody v prírode dôležitá pre život?
Voda z našej planéty neuniká, ale už 4,5 miliardy rokov vykonáva
pohyb medzi zemou a ovzduším. Na tejto ceste premieňa svoje skupenstvo. Bez zmeny skupenstva by voda nemohla v prírode kolovať.
Kolobeh vody v prírode je najväčší pohyb v prírode, od neho
závisí život.
Na obrázku kolobehu vody v prírode pomenuj cesty vody
označené šípkami.
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Odkiaľ sa vyparí najviac vodnej pary v prírode?

Aké sú rovnaké a rozdielne vlastnosti oblakov a hmly?
Rovnaké:

Rozdielne:

Porozprávaj aké
máš pocity,
keď prechádzaš hmlou.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.2
8.

SKUPENSTVO VODY
pracovný list

VIEŠ ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY???

dátum

Diskutuj so spolužiakmi o premenách skupenstva vody
Zhrnutie:
Kde všade v prírode sa nachádza voda?

Kde v tvojom okolí sa nachádza voda?

Ako premiestnime vodu z fľaše do pohára?

Zmení sa tvar vody, keď ju nalejeme z fľaše do pohára?

Prečo nemôžeme všetku vodu z pohára chytiť do ruky?

Uveď príklad na tuhnutie vody.

Za akých podmienok sa mení kvapalné skupenstvo vody
na tuhé skupenstvo?

Môžeme chytiť všetok ľad z pohára do ruky?
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Prečo sa ľad v ruke topí?

Čo sa stane, keď prenesieme sneh do triedy?

Ako sa volá premena tuhého skupenstva vody (ľadu) na vodu?

Čo je topenie? Prečo sa sneh na jar topí?

Kedy sa voda premieňa na vodnú paru?

Odkiaľ sa vyparuje vodná para do ovzdušia?

Prečo je ráno na tráve rosa?

Ako vzniká dážď?

Odkiaľ padá dážď?

Prečo padá sneh v zime?
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Prečo býva v lete krupobitie?

V akých skupenstvách sa nachádza voda v prírode?

Ako vznikajú oblaky?

Aké skupenstvo majú podzemné vody?

Zadanie:
Ako a kde sa vytvárajú prírodné zásoby vody?
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2.3 Var vody
Hlavná myšlienka

Var vody je premena vody na plynné skupenstvo v celom jej objeme. Prevarená voda má iné
vlastnosti ako surová voda.

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci:
pochopia premenu kvapalného skupenstva vody na plynné skupenstvo, získajú základné
vedomosti o vare vody,
nadobudnú skúsenosť, že prevarená voda má odlišné vlastnosti ako surová voda.

Hodinová dotácia

Dve vyučovacie hodiny po prebraní témy „Skupenstvo vody“

Miesto realizácie výučby

Trieda alebo laboratórium.

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie.
Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, demonštračný pokus, projekt.

Didaktické prostriedky

Pomôcky na demonštračné pokusy. Pracovné listy.

Téma „Var vody“ je zaradená do obsahovej náplni vzdelávania
o vode preto, aby žiaci pochopili fyzikálnu podstatu javu,
s ktorým sa často stretávajú v bežnom živote.
Deti sa už od útleho veku stretávajú s rozličnými fyzikálnymi javmi, ktorých pochopenie podmieňuje opakovaná
skúsenosť, ktorá môže viesť k utváraniu nesprávnej predstavy o danom jave. Pojem „var vody“ evokuje u detí predstavu
vlastnosti vody, ktorá súvisí s vysokou teplotou (nebezpečenstvo popálenia) a zmenou skupenstva vody (unikanie vodnej
pary z nádoby). Fyzikálnu podstatu tohto javu si deti neuvedomujú, alebo si o nej vytvárajú určitú predstavu (často
skreslenú), ktorej správnosť či skreslenosť môže byť overená
v priebehu výučby.
Žiaci si, na základe pozorovaní prezentovaných javov,
zopakujú význam pojmov vyparovanie, kondenzácia. Pochopia
základnú fyzikálnu charakteristiku varu vody, je to vyparovanie vody v celom jej objeme. Vytvorené vedomosti
a skúsenosti budú východiskom pre pochopenie ďalších fyzikálnych charakteristík varu vody v sekundárnom prírodovednom vzdelávaní.
Neodporúčame realizovať navrhované úlohy so žiakmi
nižších ročníkov. Úlohy sú určené pre žiakov 4. ročníka,
ktorí vedia merať teplotu vody a dokážu si robiť záznamy
a poznámky k pozorovaným javom. Pretváranie prvotných
prekonceptov žiakov do fyzikálnej podoby si vyžaduje pôsobivú prezentáciu so silným motivačným účinkom. Preto, ale
aj z bezpečnostných dôvodov, odporúčame demonštrovať
zohrievanie a var vody v zostavenej aparatúre metódou demonštračného pokusu, ktorý je realizovaný učiteľom.
V úvodnej diskusii učiteľ mapuje prekoncepty detí a upevňuje vedomosti získané vo výučbe témy „Zmeny skupenstva
vody“. Využíva východiskové poznatky žiakov získané z vlastných skúseností, sústreďuje pozornosť na nové pojmy, ktoré
sú v pracovných listoch vyznačené zvýrazneným písmom.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo sa deje s vodou, keď ju zahrievame?
Podľa čoho zistíš, že voda vrie?
(niektorí žiaci identiﬁkujú var vody podľa zvuku)
Prečo sa pri zahrievaní vody vytvárajú vo vode bublinky?
Má voda z vodovodu po jej prevarení rovnaké vlastnosti?
Je voda odobratá zo studne, z prameňa alebo z vodovodu
po jej prevarení rovnaká ako pred prevarením?
Zmenia sa vlastnosti vody po jej prevarení?
Aké sú vzájomné vzťahy, ak nejaké sú, medzi varom vody
a kondenzáciou vodných pár?
Je teplota varu za rozličných podmienok rovnaká?
(učiteľ vymenuje niektoré podmienky, napr. Vysoké hory,
otvorená nádoba, tlakový hrniec…).

Žiaci sú rozdelení do dvoj- až štvorčlenných skupín, ktoré
riešia rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch.
Dôležité je pozorné zmyslové vnímanie, meranie teploty
v presných časových intervaloch a získavanie zážitkov. Učiteľ
zadáva žiakom riešiť problémové úlohy podľa pracovných listov (1 – 3). Po realizácii demonštračných pokusov a zadaných
úloh skupiny prezentujú výsledky svojich pozorovaní, meraní
a zdôvodňujú získané údaje.
V následnej záverečnej diskusii žiaci využívajú získané
vedomosti pri zostavovaní odpovedí na kontrolné a problémové otázky v časti zhrnutie.
V pracovných listoch je navrhnuté zadanie pre samostatnú prácu doma, zamerané na prácu s literatúrou, rozvíjanie
experimentálnej činnosti a zručnosti žiakov.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.3
1.

VAR VODY
pracovný list

VAR VODY
dátum

Za akých podmienok voda vrie?
Pozoruj aké procesy prebiehajú pri zohrievaní vody.
V čase 0 minút zaznamenaj začiatočnú teplotu vody pri zohrievaní.
Každú minútu zaznamenaj teplotu vody. Pozorne sleduj všetky zmeny
počas zohrievania a zapíš si ich do tabuľky.
Červenou ceruzkou zapíš teplotu, pri ktorej začne voda vrieť.
ČAS (MINÚTY)

TEPLOTA

POZOROVANIE

0
1
2
3
4
5

Čím sa vyparovanie a var podobajú?

Čím sa vyparovanie a var odlišujú?
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.3
2.

VAR VODY
pracovný list

VAR PREVARENEJ VODY
dátum

Ako vrie prevarená voda?
Pozoruj aké procesy prebiehajú pri zohrievaní prevarenej vody.
V čase 0 minút zaznamenaj začiatočnú teplotu prevarenej vody
pri zohrievaní.
Každú minútu zaznamenaj teplotu prevarenej vody.
Pozorne sleduj všetky zmeny počas zohrievania a zapíš si ich
do tabuľky.
Červenou ceruzkou zapíš teplotu, pri ktorej začne voda vrieť.

ČAS (MINÚTY)

TEPLOTA

POZOROVANIE

0
1
2
3
4
5

Čím sa zohrievanie a var prevarenej a neprevarenej vody podobajú?

Čím sa zohrievanie a var prevarenej a neprevarenej vody odlišujú?
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.3
3.

VAR VODY
pracovný list

VIEŠ ODPOVEDAŤ NA OTÁZKY???

dátum

Diskutuj so spolužiakmi o premenách pri zohrievaní
a vare vody
Zhrnutie:
Za akých podmienok sa mení kvapalné skupenstvo vody
na vodnú paru?

Čo sa deje s vodou, keď ju zahrievame?

Prečo sa pri zohrievaní vody vytvárajú vo vode bublinky?

Ako a kam sa pohybujú bublinky pri zahrievaní vody?

Mení sa rýchlosť pohybu bubliniek počas zohrievania vody?

Podľa čoho zistíš, že voda vrie?

Prebieha zohrievanie vody a prevarenej vody rovnako?

V čom sa odlišuje? V čom je rovnaké?
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Je voda z vodovodu a prevarená voda rovnaká?

Je voda odobratá zo studne, z prameňa alebo z vodovodu po jej prevarení rovnaká v porovnaní so surovou (neprevarenou) vodou?

Zmenia sa vlastnosti vody po jej prevarení? Ako to dokážeš?

Aké sú vzájomné vzťahy, ak nejaké sú, medzi varom vody a kondenzáciou vodných pár?

Kde a na čo sa používa var vody?

Prečo sa používa prevarenie vody na dezinfekciu vody?

Je teplota varu vody za rozličných podmienok rovnaká?

Zadanie:
Zahrievaj pitnú vodu do varu a nechaj ju vrieť.
Unikajúce vodné pary zachytávaj do studenej nádoby, kde prebehne
ich kondenzácia.
Zisti, či skondenzovaná voda má rovnaké alebo odlišné vlastnosti ako pitná voda.
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2.4 Pohyb vody
Hlavná myšlienka

Voda ako kvapalina nemá stály tvar, aj pri zmenách tvaru má horizontálnu (vodorovnú) hladinu.
Voda sa za určitých podmienok pohybuje rôznymi smermi.

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci:
pochopia pojmy „kvapalina, hladina vody, vodorovná plocha“,
na základe pozorovaní a realizovaných experimentov získajú základné vedomosti o pohybe vody,
budú vedieť, na základe realizovaných pokusov a pozorovaní, rozlíšiť pohyb vody gravitačný
(samospádom) a pohyb vody pomocou tlaku.

Hodinová dotácia

Dve vyučovacie hodiny po prebraní témy „Skupenstvo vody“

Miesto realizácie výučby

Trieda alebo laboratórium, pozorovanie pohybu vody v prírode.

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie.
Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Pomôcky na demonštračné pokusy. Pracovné listy.

Téma „Pohyb vody“ nadväzuje na vedomosti, ktoré žiaci
nadobudli pri preberaní témy „Skupenstvo vody“ . V priebehu
výučby budú žiaci bližšie identiﬁkovať vlastnosti vody v kvapalnom skupenstve, pozorovať hladinu vody, jej zmeny pri
nakláňaní alebo zmeny tvaru nádoby. Výsledkom týchto pozorovaní bude nadobudnutie vedomostí o tom, že hladina vody
v nádobách je horizontálna (vodorovná), že voda v kvapalnom
skupenstve nemá stály tvar, ale mení tvar podľa tvaru nádoby,
v ktorej sa nachádza.
Vzdelávacím cieľom témy „Pohyb vody“ je naučiť žiakov
základné vlastnosti kvapalnej vody a zovšeobecniť ich. Poznatky, získané pri pozorovaní hladiny vody a zmene tvaru
vody, žiaci využijú v ďalšej etape výučby, kde budú riešené
problémové úlohy, zamerané na podmienky pohybu vody (premiestňovanie, transport, pohyb vody v prírode).
Na pozorovanie zmeny hladiny a tvaru vody budú žiaci
potrebovať priehľadné poháre a iné priehľadné nádoby, hadičky, trubky, bavlnené nasiakavé handričky.
Všetky navrhované úlohy sú určené pre žiakov 2. a 3.
ročníka, pozorovanie hladiny a zmeny tvaru vody je možné
zaradiť už do 1. ročníka ako nadstavbu učiva tematického
celku „Voda“. Pri preberaní učiva tematického celku „Plynutie
času“ môžu nadobudnuté skúsenosti žiakom iniciovať hypotézu merania času pohybom vody.
V úvodnej vyučovacej jednotke, po krátkom motivačnom
rozhovore, žiaci pozorujú vodu v pohároch a iných nádobách.
Učiteľ usmerňuje pozornosť žiakov na hladinu vody (je horizontálna). V rozličných nádobách má voda rozličný tvar, ale
hladina zostáva stále horizontálna (vodorovná). Učiteľ vyzve
žiakov, aby naklonili poháre. Žiaci pozorujú zmeny. Zmenil sa
tvar vody, hladina je stále vodorovná. Žiaci si kreslia počiatočný a zmenený stav, aby lepšie identiﬁkovali zmenu.
Druhá vyučovacia jednotka začína motivačným rozhovorom s opakovacími a problémovými otázkami.

•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo sa deje s vodou, keď nakloníme pohár?
Vykoná voda pohyb pri naklonení pohára?
Akým smerom sa pohybuje voda,
keď ju vylievame z pohára?
Môže sa voda pohybovať aj iným smerom?
Aký pohyb vody môžeme pozorovať v prírode?
Aký pohyb vykonáva dažďová voda, keď dopadne na zem?
Ako sa dostáva voda do vodovodného kohútika?
Prečo sú pri niektorých mestách vysoké vodojemy?

Žiaci sú rozdelení do štvor- až šesťčlenných skupín, ktoré
riešia rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch.
Každý žiak si nakreslí schému premiestňovania vody, vyznačí
smer pohybu vody a zapíše pozorovanie.
Po ukončení pozorovania a realizácie experimentov treba
nechať dostatočný časový priestor na prezentáciu a konfrontáciu záverov. Môžu byť rozdielne vzhľadom na viacero
možností riešenia zadaného problému. Každá vyučovacia
jednotka je ukončená diskusiou so zadaním otázok v časti
zhrnutie. Obsahová náplň témy poskytuje veľa podnetov na
zadanie projektov, ktoré žiaci vypracujú samostatne, alebo
vo dvojiciach. Témy zadaných projektov sú orientované na
rozvod vody v škole, v meste, pohyb vody v prírode,...

42
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.4
1.

POHYB VODY
pracovný list

HLADINA VODY

dátum

Pozorovanie: Aký tvar má kvapalná voda?
Pozorovanie: Mení sa hladina vody v nádobe?
Vyberte si v skupine tri nádoby rozličného tvaru a naplňte ich do polovice vodou. Pozorujte hladinu vody v nádobe a tvar vody v nádobe.

Nakresli nádoby s vodou a farebnou ceruzkou
vyznač hladinu vody.

Nakloň nádoby s vodou tak, aby voda nevytiekla.
Nakresli naklonené nádoby s vodou a farebnou ceruzkou vyznač hladinu vody v nádobe. Pozoruj zmenu tvaru kvapalnej vody a hladiny
vody po naklonení.

Zapíš svoje pozorovanie:
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.4
2.

POHYB VODY
pracovný list

POHYB VODY, PREMIESTŇOVANIE KVAPALNEJ VODY

dátum

Ako premiestniš vodu z jedného pohára do druhého
bez prelievania?
Môžeš použiť hadičky, rúrky, slamky, nasiakavé plátno.

Pozoruj pohyb vody.
Nakresli spôsob premiestnenia vody z jedného pohára do
druhého a vyznač smer pohybu vody.
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Poraď sa so spolužiakmi v skupine o tom, ako sa dostane voda
z vodárne do vodovodného kohútika.

Nakresli, ako si to predstavuješ.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.4
3.

POHYB VODY
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Aký tvar má kvapalná voda v pohári?

Aký tvar má kvapalná vody vo fľaši?

Ako sa mení tvar vody, keď ju prelejeme z pohára do fľaše?

Akým smerom sa pohybuje voda, keď ju prelievame?

Kedy sa pohybuje voda smerom dole?

Môže sa voda pohybovať aj smerom hore?

Ako sa pohybuje voda (kvapalina) v prírode?

Aký pohyb vykonáva dažďová voda, keď dopadne na zem?
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Prečo sa menia vlastnosti dažďovej vody, keď prechádza cez
vrstvy pôdy?

Ako sa dostáva pitná voda z vodárne do vodovodného kohútika?

Prečo sa v dávnej minulosti stavali vysoké vodojemy?

Kam odteká voda z umývadla?

Aký je rozdiel medzi pitnou vodou a vodou, ktorá odteká z umývadla
do kanalizačného potrubia?

Zadanie:
Aký pohyb vykonáva voda v prírode?

Odkiaľ pochádza voda z vodovodu?

Ako sa dostáva až k vám domov?

Odkiaľ sa získava pitná vody vo vašom meste?
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Nakresli plán vodovodného potrubia vo vašom dome.

Aký pohyb vykonáva voda vo vašom vodovodnom potrubí?

Čo vieš o vodárenskej spoločnosti, ktorá dodáva pitnú vodu
do vášho vodovodu?

Môžeme merať čas pohybom vody?

Doplňujúce aktivity:
ŽOLDOŠOVÁ, K., HELD, L., KIRCHMAYEROVÁ, J., KVASNIČÁK, R., PROKOP, P.: Rýchlosť prúdenia vody.
In: Prírodovedné vzdelávanie v teréne. Trnavská univerzita – Pedagogická fakulta, Trnava, 2004. s. 43 – 44
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2.5 Voda ako rozpúšťadlo. Rozpúšťanie látok vo vode
Hlavná myšlienka

Voda sa mieša s inými látkami. Niektoré látky sa vo vode rozpúšťajú, niektoré sú nerozpustné.
Látky, ktoré sú zmiešané s vodou, sa dajú od vody oddeliť.

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci:
pochopia pojem „rozpúšťanie“ a získajú vedomosti o rozpustnosti niektorých látok vo vode,
na základe realizovaných experimentov získajú základné vedomosti o oddeľovaní zložiek zmesí.

Hodinová dotácia

Tri vyučovacie hodiny.

Miesto realizácie výučby

Trieda, alebo laboratórium, pozorovanie výskytu zmesí v prírode.

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie.
Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt

Didaktické prostriedky

Pomôcky na realizáciu experimentov. Pracovné listy.

V predchádzajúcich témach žiaci získali vedomosti o vlastnostiach čistej vody. Na základe vlastných experimentov,
pozorovaní a meraní pochopili fyzikálnu podstatu premeny
skupenstva čistej vody (pri realizácii experimentov a demonštračných pokusoch bola použitá voda z vodovodu). V každodennom živote majú deti veľa možností pozorovať, že voda sa
mieša s inými látkami, ako je soľ, cukor, múka, mlieko, káva,
čokoláda… V prírode, v škole, doma môžu vidieť vodu čistú,
zakalenú, farebnú, znečistenú rozličnými nečistotami.
Vzdelávacím cieľom témy „Voda ako rozpúšťadlo“ je pretvoriť mylné prvotné predstavy detí o miešaní vody s inými
látkami. Žiaci získajú vedomosti o tom, že niektoré látky sa
vo vode v malom množstve rozpúšťajú, že niektoré látky sú
vo vode nerozpustné. Na základe vedomostí nadobudnutých
v predchádzajúcej výučbe budú vedieť oddeliť vodu od rozpustenej alebo nerozpustenej látky.
Na prípravu zmesí budú žiaci potrebovať rovnaké priehľadné poháre naplnené vodou, čajové lyžičky, soľ, mletý cukor, kockový cukor, hrubá múka alebo krupica, ryža, šošovica.
Na oddeľovanie zložiek zmesí treba žiakom pripraviť sitká
s rozdielnymi okami, sieťky, lieviky, ﬁltre do kávovarov, nádoby na odparovanie vody (podobné tým, ktoré sa použili na
demonštráciu vyparovania vody, varič), váhy (niektorí žiaci
navrhnú odvážiť vodu a získaný roztok alebo zmes).
Všetky navrhované úlohy sú určené pre žiakov 3. a 4. ročníka, ale nakoľko žiaci pracujú s potravinami, môžu sa aj deti
v 1. alebo 2. ročníku hrať na kuchárov alebo gazdinky, miešať
vodu s uvedenými látkami a pod vedením učiteľa získať
vedomosti o rozpúšťaní látok vo vode. Oddeľovanie zložiek
zmesí je možné realizovať až po prebratí učiva „Zmeny skupenstva vody“.
V úvodnej diskusii učiteľ mapuje prekoncepty detí a upevňuje vedomosti získané vo výučbe témy „Zmeny skupenstva
vody“. Využíva východiskové poznatky žiakov získané z vlastných skúseností, sústreďuje pozornosť na nové pojmy, ktoré
sú v pracovných listoch vyznačené zvýrazneným písmom.

2

Fyzikálne vlastnosti vody
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Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo sa deje s cukrom, keď ho dáme do vody?
Aký je rozdiel medzi vodou z rieky, morskou vodou a vodou z vodovodu?
Odkiaľ a ako sa získava soľ?
Je voda z vodovodu a prevarená voda rovnaká?
Zmenili sa vlastnosti vody po jej prevarení?
Čo sa stane s ryžou, keď ju dáme do vody?
Prečo je voda v mláke kalná?
Keď mama varí špagety, ako ich oddelí od horúcej vody?
Ktoré látky sa vo vode rozpúšťajú?

Žiaci sú rozdelení do štvorčlenných skupín, ktoré riešia
rovnaké úlohy podľa pokynov v pracovných listoch. Dôležité
je dať do každého pohára rovnaké množstvo vody a pridať
rovnaké množstvo (1 čajovú lyžičku) tuhej látky. Každý žiak si
nakreslí poháre s pripravenými zmesami a zapíše pozorovanie. Po ukončení skúmania a pozorovania v skupinách treba
nechať dostatočný časový priestor na prezentáciu a konfrontáciu záverov, diskusiu so zadaním otázok v časti zhrnutie
a ﬁ xáciu získaných poznatkov a vedomostí.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
1.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list

ROZPÚŠŤANIE TUHÝCH LÁTOK VO VODE
dátum

Keď dáme cukor do vody, zmení sa a nie je ho vo vode vidieť.
Cukor sa vo vode rozpustil.
Proces, pri ktorom sa látka vo vode zmení a prestane byť viditeľná sa
volá rozpúšťanie.

Sú tuhé látky rozpustné vo vode?
Dnes budeme miešať tuhé látky s vodou a zisťovať, ako sa správajú
vo vode.
Označ si poháre a naplň ich rovnakým množstvom vody.
Do každého pohára pridaj jednu lyžičku tuhej látky podľa označenia,
zamiešaj a nechaj stáť 1 minútu.

Pozoruj čo sa deje v pohári.

VODA
A SOĽ

VODA
A KRYŠTÁĽOVÝ
CUKOR

VODA
A KOCKOVÝ
CUKOR

Napíš, čo si zistil?
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
2.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list

ROZPÚŠŤANIE TUHÝCH LÁTOK VO VODE
dátum

Je soľ rozpustná vo vode?

Je cukor rozpustný vo vode?

Sú všetky tuhé látky rozpustné vo vode?
Označ si poháre a naplň ich rovnakým množstvom vody.
Do každého pohára pridaj jednu lyžičku tuhej látky podľa označenia,
zamiešaj a nechaj stáť 1 minútu.

VODA
A RYŽA

VODA
A MÚKA

VODA
A ŠOŠOVICA

Nakresli čo sa deje s pevnou látkou vo vode.

Napíš, čo si zistil?

Zapamätaj si:
Nie všetky tuhé látky sa vo vode rozpúšťajú. Niektoré tuhé látky sú
vo vode rozpustné, niektoré sú nerozpustné.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
3.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list

ROZPUSTENÉ LÁTKY VO VODE
dátum

Soľ a cukor sa vo vode rozpustili, soľ a cukor sú tuhé látky
rozpustné vo vode.

Ako dokážeš, že rozpustené látky sú vo vode, keď ich
nie je vidieť?
Poraď sa so spolužiakmi v skupine a nakresli ako dokážeš, že soľ a cukor sa nachádzajú vo vode, keď ich nevidíš a nemôžeš ich ochutnať.

Napíš svoje riešenie:

Je v morskej vode rozpustená nejaká látka?
Hypotéza:

Je v pitnej vode rozpustená nejaká látka?
Hypotéza:

Porozprávajte sa v skupine o tom, ako dokážete
svoje hypotézy.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
4.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list

ROZPUSTENÉ LÁTKY VO VODE
dátum

Ako oddelíš rozpustenú látku od vody?
Poraď sa so spolužiakmi v skupine a nakresli, ako získaš späť rozpustenú látku (soľ, alebo cukor) z vody?

Napíš svoje riešenie:

Vyber si pomôcky a vyskúšaj navrhnuté riešenie.

Napíš čo si zistil:

Porozprávajte sa v skupine o tom, ako sa vyrába morská soľ.
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
5.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list

ROZPUSTENÉ LÁTKY VO VODE
dátum

Ryža, múka a šošovica sa vo vode nerozpustili, sú to tuhé látky
nerozpustné vo vode.

Ako oddelíš nerozpustenú látku od vody?
Poraď sa so spolužiakmi v skupine a nakresli, ako získaš späť nerozpustnú látku (ryžu, múku, šošovicu) z vody?

Napíš svoje riešenie:

Vyber si pomôcky a vyskúšaj navrhnuté riešenie.

Napíš čo si zistil:

Zadanie:
Ako sa čistí znečistená voda v čistiarni odpadových vôd?
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2 FYZIKÁLNE VLASTNOSTI VODY
2.5
6.

VODA AKO ROZPÚŠŤADLO
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Čo sa deje s cukrom, keď ho dáme do vody?

Je cukor látka rozpustná vo vode?

Vymenuj niektoré tuhé látky rozpustné vo vode.

Aký je rozdiel medzi vodou z rieky, morskou vodou
a vodou z vodovodu?

Nachádzajú sa v morskej vode rozpustené látky?

Odkiaľ a ako sa získava soľ?

Je voda z vodovodu a prevarená voda rovnaká? Ako to dokážeš?

Nachádzajú sa v pitnej vode rozpustené látky?
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V akej vode sa nachádzajú nerozpustné látky? Ako to dokážeš?

Zmenili sa vlastnosti vody po jej prevarení?

Čo sa stane s ryžou, keď ju dáme do vody?

Prečo je voda v mláke kalná?

Ako môžeme vyčistiť kalnú vodu?

Ktoré tuhé látky sa vo vode nerozpúšťajú?

Ako môžeme oddeliť tuhú nerozpustnú látku od vody?

Ako môžeme z vody získať látku, ktorá je v nej rozpustená?

Akú farbu má čistá voda?

Je každá bezfarebná kvapalina voda?
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Prečo nikdy nemôžeme chutnať neznámu bezfarebnú kvapalinu?

Zadanie:
Aké sú vlastnosti dažďovej vody a podzemnej vody?

Prečo nie sú rovnaké?

Prečo sa musí prírodná voda upravovať, aby bola pitná?

Prečo a kedy je pitná voda z vodovodu zdravšia ako minerálna voda?
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3

Význam vody pre človeka

3.1 Význam vody pre organizmus človeka
Hlavná myšlienka

Voda hrá dôležitú úlohu v ľudskom organizme. Je nevyhnutná pre všetky životné deje
v organizme človeka. Z organizmu sa stráca dýchaním, potením, močením. Pri nedostatku vody
dochádza k zahusťovaniu telových tekutín.

Ciele

Žiaci na základe realizovaných experimentov, pozorovaní a meraní:
stanovia, aké percento vody obsahuje ľudský organizmus
overia si, že ovocie, podobne ako ľudský organizmus, obsahuje vodu.
Aktivity sú zamerané na rozšírenie vedomostí o úlohe vody v ľudskom organizme.

Hodinová dotácia

Jedna vyučovacia jednotka

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Čerstvé a sušené ovocie (hrozno / hrozienko, marhuľa), kuchynská váha, osobná váha, niekoľko
ﬂiaš vody, prázdna nádoba.

V tematickom celku o význame vody pre človeka žiaci zistia,
že voda je dôležitou súčasťou ľudského organizmu a spoznajú
jej funkciu v ľudskom organizme (stavebná, termoregulačná,
rozvádzacia). Počas realizácie tematického celku na základe vlastných pozorovaní zistia, aký je význam vody pre ich
vlastný život (sledovanie spotreby vody pri každodenných
činnostiach) a pre život ľudskej populácie.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Mohol by človek existovať bez vody?
Je možné vodu nahradiť inou látkou?
Nachádza sa voda v organizme človeka?
Potrebuje človek vodu pre správnu funkciu organizmu?
Čo sa stane, ak človek prestane prijímať vodu?
Je voda vylučovaná z organizmu? Ako?
Aké množstvo vody by mal človek prijať v priebehu
jedného dňa?
Ako dlho človek vydrží bez potravy a koľko
bez príjmu tekutín?
Stačí piť len vtedy, keď máme smäd, alebo treba prijímať
tekutiny priebežne?
Obsahuje ľudské telo veľké množstvo vody?
Je obsah rovnaký u detí aj u dospelých?

V téme „Význam vody pre organizmus človeka – Obsah
vody v organizme“ je dôležité začať vyučovaciu jednotku motivačným rozhovorom a problémovými otázkami.
Cieľom je, aby žiaci pochopili, že každý živý organizmus
je tvorený vodou. Žiakov nechajte, aby hádali koľko vody sa
nachádza v čerstvom ovocí a koľko v sušenom.
Na záver diskutujte o tom, že sušené ovocie je čerstvé
ovocie neobsahujúce vodu. Uistite sa, aby žiak porozumel, že
hrozno a hrozienko je to isté ovocie. Diskutujte, prečo majú
rôznu hmotnosť aj napriek tomu, že ide o to isté ovocie. Prečo
je rozdiel v hmotnosti medzi sušeným a čerstvým ovocím.
Ak žiaci vedia, môžu vypočítať percento vody v ovocí, ak
nie, pomôžte si kruhovým diagramom. Žiakov treba upozorniť
na to, že sušené hrozienko nevzniklo z toho istého hrozna
s ktorým ho porovnávame, takže meranie nie je presné. Pôvodné čerstvé ovocie mohlo byť inej veľkosti a mohli mať
inú hmotnosť.
Samostatnú prácu môžete doplniť demonštračným pokusom: čerstvé ovocie odšťavíte.
Choroby srdca, žalúdka, hrubého čreva sú dôsledkom
nedostatočnej konzumácie vody.

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Najdôležitejšie fakty:
Ľudský organizmus je tvorený približne 70 % vody.
Život na zemi pravdepodobne vznikol vo vode.
Ľudské telo potrebuje prijať minimálne 2 litre vody denne.
Bez vody prežijeme len niekoľko dní.
Väčšina potravín je v podstate voda
(uhorky, šalát 95 %, rajčiak 95 %, špenát 91 %,
mlieko 90 %, jablko 85 %, zemiaky 80 %,
červený melón 80 %, hovädzie mäso 61 %).
Bez vody niet života.
Je drahocenná a pre človeka ničím nenahraditeľná.
Pitná voda je vyčerpateľný zdroj. Zásoby pitnej vody sa
zmenšujú katastrofálnou rýchlosťou. Podľa UNESCO sa
v najbližších dvadsiatich rokoch zásoby vody na jedného
obyvateľa Zeme znížia o celú tretinu.
Človek bez kyslíka umiera o niekoľko minút, bez vody
o niekoľko dní, bez potravy o niekoľko týždňov.
Voda je veľmi dôležitou zložkou organizmu.

Ľudský organizmus obsahuje viac ako 60 % vody (65 –
75 %), čo sú približne 2 / 3 tela. Človek s hmotnosťou 70 kg
má v tele asi 50 litrov vody. Mladý človek má väčšie váhové
percento, v starobe ubúda. Za normálnych okolností stráca
človek denne asi 2 litre vody. Tieto straty musí pravidelne dopĺňať, a to jednak priamo pitím nápojov, jednak potravinami,
ktoré spravidla obsahujú väčšie alebo menšie množstvo vody.
Rastúci organizmus potrebuje viac vody ako dospelý. Vždy je
potrebné udržať rovnováhu medzi príjmom a výdajom. Napiť
sa musíme oveľa skôr ako pocítime smäd. Nároky na príjem
vody zvyšuje aj práca v horúcich prevádzkach (pekári, baníci).
Zvýšený príjem vody vyžadujú aj zmeny vnútorného prostredia organizmu, napr. pri horúčke. Dostatočný prívod vody
a tekutín je preto pre človeka nevyhnutný.
Organizmus teda musí denne prijať približne 1,5 až 2,5
litra vody za deň, nie však naraz, ale treba piť počas celého
dňa. Odporúčaná dávka je 30 – 35 ml na 1 kg hmotnosti tela.
Voda je nevyhnutnou zložkou potravy. Voda – je nevyhnutná
pre všetky životné deje a nie je zdrojom energie. Príjem dostatočného množstva tekutín pomáha koncentrovať sa v škole
a športovať vo voľnom čase. Voda privádza živiny ku všetkým
orgánom, zásobuje, udržiava správnu funkčnú a reprodukčnú
schopnosť našich buniek, je potrebná na plnenie všetkých
úloh našej krvi a lymfy, reguluje našu telesnú teplotu. Pomáha tiež neustále útočiace jedy v našom organizme vyplavovať
cez obličky, črevá a pokožku.
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Nespotrebovaná voda sa z tela vylučuje prostredníctvom slín,
žlčou, pankreatickou šťavou a stolicou. Hlavný výdaj vody
však predstavuje najmä močenie, únik vodnej pary pri dýchaní a samozrejme potenie.
Získavame ju pitím, z polievok, ovocia, zeleniny... Vhodné sú
čaje bylinkové nesladené, nesladené ovocné a zeleninové šťavy.
Nedostatok vody
Množstvo prijatej pitnej vody závisí od viacerých faktorov:
vek, aktivita organizmu, prostredie v ktorom sa človek nachádza, stav organizmu, skladba jedálnička. Pri pohybe v teple,
pri športovaní musíme prijímať oveľa viac tekutín ako je
odporúčaná denná dávka.
Jej nedostatok vedie k vážnemu poškodeniu ľudského
organizmu už po niekoľkých dňoch. Nedostatok vody sa prejavuje smädom. Pri nedostatku vody dochádza k zahusťovaniu
telových tekutín. Pri nadmernej strate vody z organizmu sa
cítime malátny, slabý, zmätený.
Prejavom nedostatku vody je tiež suchosť sliznice, únava,
malátnosť, spavosť, porucha koordinácie chôdze a pohybov,
zrýchlenie pulzu, pokles krvného tlaku. Pri nedostatku vody
v črevách môže nastať zápcha. Dehydratáciu organizmu vnímajú všetky nervové bunky, a práve preto pociťujeme bolesť
hlavy až poruchy psychiky. Dlhodobý nedostatok tekutín má
za následok stálu únavu, pokles výkonnosti. U detí sa prejavuje zhoršením výsledkov v škole, môžu byť podráždenejšie,
môžu tiež vzniknúť problémy s močovými cestami a tiež vznik
obličkových kameňov. Pri chladnom suchom vzduchu je potenie menšie, ale viac vody stratíme dýchaním. Strata tekutín
dýchaním sa zvyšuje nadmorskou výškou a môže dosahovať
0,5 až 1,5 litra za hodinu. Tento fakt sa často podceňuje a potláča sa pocit smädu. Pokiaľ nedochádza k vyrovnaniu strát
tekutín a minerálov, v organizme nastáva nadmerný úbytok
tekutín, tzv. dehydratácia. Strata tekutín o 2 percentá znižuje
výkon až o 20 percent (1,6 l u 80 kg ťažkej osoby). Strata tekutín nad 6 percent už môže viesť ku kolapsu, ktorý sa môže
skončiť až smrťou.
Keď nedostatočne pijeme, v našom organizme sa hromadia
škodlivé látky, čo zaťažuje organizmus a vylučovacie orgány.
Voda v tkanivách, krv a lymfa sa zahusťujú, oslabuje sa obranný systém tela, zlyháva prenos nervových impulzov, spomalí
sa aj obnovovanie buniek a človek rýchlejšie starne. Nedostatkom vody sa zhusťuje krv, tým sa zníži tlak a aj zásobovanie
kyslíkom pre všetky tkanivá. Zhustená krv viac zaťažuje srdce,
zníži sa prietok vlásočnicami. Voda je dôležitá ako hlavná
zložka pri vylučovaní škodlivín obličkami vznikajúcich pri
metabolických procesoch. Voda je najdôležitejšia zložka pre
termoregulačné procesy a chráni organizmus pred prehriatím.
Orgány, ktoré sú ako prvé postihnuté nedostatkom vody,
sú pečeň a obličky. Pri dlhodobom nedostatku vody, organizmus toxické látky nevylučuje a ukladá ich ako podkožný
tuk. Nedostatkom vody sa krv zahusťuje, a to je to obrovská
záťaž pre obličky, čo spôsobuje usadzovanie soli v kanálikoch
a vznik obličkových kameňov.
Čím sa krv viac zahusťuje, tým ťažšie sa naše obličky
vyrovnávajú s odpadovými látkami.
Piť treba počas celého dňa, nie nárazovo jedenkrát za
deň, keď už cítime smäd. Smäd už indikuje, že došlo k strate
približne 2 % tekutín a usmrcuje skôr ako hlad. Tekutiny
treba prijímať v malých dávkach, aby sme nemali žalúdočné
problémy. Vhodné je napiť sa hneď ráno, čím sa organizmus
naštartuje, zlepší sa krvný obeh a my sa cítime oveľa lepšie.
Čo sa týka príjmu potravy a pitia, je dobré piť tekutiny pol hodiny pred jedlom a pol hodiny po jedle aby sme lepšie strávili
prijatú potravu.
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Čo piť?
Nápoje, ktoré pijeme by mali byť vlažné, nie príliš presladené
a nie alkoholické. Chladené tekutiny sú v organizme ako voda
na rozpálenej platni a zhoršujú trávenie.
Alkoholické, kofeínové nápoje a silné čierne čaje majú
močopudný účinok a dehydrujú organizmus. Pri odstraňovaní odpadových látok pri pití alkoholu a kofeínu potrebuje
organizmus oveľa viac vody. Následkom dehydratácie sú tiež
príznaky ako bolesti hlavy a ťažoba.
Sladené nápoje obsahujú veľké množstvo cukru (1 liter
koly = 24 kockám cukru), tým zaťažujú žalúdok, cukor spomaľuje vstrebávanie a využíva viac vody na spracovanie. Okrem
toho častokrát mnohé sladené nápoje obsahujú konzervanty
a kyselinu citrónovú.
Mlieko je potravina, nie nápoj. Mlieko ako potravina má
zložité trávenie. Najskôr sa trávia mliečne bielkoviny, ktoré
spomaľujú vyprázdňovanie žalúdka, a tak zadržujú tekutinu
v organizme.
Minerálne vody obsahujú minerálne látky, ktoré potrebujeme, avšak nie tie, ktoré majú vysokú koncentráciu minerálov
a nie sú vhodné ani tie, ktoré sú presýtené oxidom uhličitým.
Vhodné je piť tie, ktoré majú koncentráciu menšiu ako 1000
mg / l. Dôvodom je, aby sa svojim zložením blížili hodnotám
telových tekutín a minerálnych látok v krvi. Musíme si vyhľadať minerálne vody s vyváženým pomerom horčíka a vápnika
a s nízkym obsahom sodíka. Vody s vysokým obsahom oxidu
uhličitého tiež nie sú vhodné, oxid uhličitý dráždi žalúdok
a prekysľuje organizmus. Liečivé minerálne vody sú určené na
liečenie, nie sú vhodné na každodenné pitie.
Najvhodnejšia je však čistá pramenitá voda z podzemného
zdroja. Obsahuje málo minerálnych látok. Vynikajúce sú tiež
bylinné a ovocné čaje a vitamínové nápoje. Čerstvé ovocné
a zeleninové šťavy posilňujú náš organizmus. Obsahujú vitamíny, minerály.
Džúsy z čerstvého ovocia obsahujú vitamín C, E, kyselinu
listovú. z minerálnych látok vápnik, železo, horčík, draslík.
Avšak na druhej strane, nevýhodou je ich pomerne vysoká
energetická hodnota, daná obsahom cukru. Jedným z ukazovateľov dostatočného príjmu tekutín je kvalita a kvantita
ranného moču. Tento moč má byť svetlý a v dostatočnom
množstve, denné množstvo moču by malo byť približne 1-1,5
litra. (vhodné by boli obrázky s obsahom vody človeka, iných
živočíchov a niektorých potravín)

•
•
•
•
•
•

Obsah vody v potravinách (g / 100g):
Zemiakové čipsy
2,3
Sušienky
5
Chlieb
40
Banán, vajíčko
74
Jablko
84
Uhorka
96,5
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.1
1.

VÝZNAM VODY PRE ORGANIZMUS ČLOVEKA
pracovný list

VÝZNAM VODY PRE ORGANIZMUS ČLOVEKA
dátum

Obsahujú organizmy vodu?
Hypotéza:

Postup:
Zisti hmotnosť čerstvého ovocia (hrozno).
Zisti hmotnosť sušeného ovocia (hrozienko).
Do pripravenej tabuľky zapíš namerané hodnoty.
Zaznamenaj, porovnaj a diskutuj rozdiel.

HMOTNOSŤ V GRAMOCH
A. HMOTNOSŤ JEDNÉHO ČERSTVÉHO HROZNA
B. HMOTNOSŤ JEDNÉHO SUŠENÉHO HROZIENKA
C. ROZDIEL (A – B = C)
A. HMOTNOSŤ ČERSTVEJ MARHULE
B. HMOTNOSŤ SUŠENEJ MARHULE
C. ROZDIEL (A – B = C)

Čo si zistil?
Zdôvodni svoje zistenia:
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.1
2.

VÝZNAM VODY PRE ORGANIZMUS ČLOVEKA
pracovný list
dátum

Aké množstvo vody obsahuje ľudský organizmus?
Hypotéza:

Postup:
Odváž sa na osobnej váhe. Zaznamenaj do tabuľky.
Prázdnu nádobu polož na váhu.
Nádobu naplň fľaškami s vodou tak, aby sa výsledná hmotnosť zhodovala s tvojou hmotnosťou.
Zaznamenaj počet ﬂiaš, aby si zistil celkové množstvo vody vo fľašiach.
Vypočítaj 70 % z tohto množstva, alebo odober jednu štvrtinu ﬂiaš
(zvyšok tvorí obsah vody v našom tele).
HMOTNOSŤ V GRAMOCH
A. HMOTNOSŤ ŽIAKA
B. POČET FLIAŠ S VODOU, KTORÁ JE
ADEKVÁTNA HMOTNOSTI TELA
C. HMOTNOSŤ FLIAŠ S VODOU,
KTORÁ PREDSTAVUJE MNOŽSTVO VODY
V ĽUDSKOM ORGANIZME ( B X 0.75 = C)

Čo si zistil?
Zdôvodni svoje zistenie:
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.1
3.

VÝZNAM VODY PRE ORGANIZMUS ČLOVEKA
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Obsahujú organizmy vodu? Obsahujú rastliny vodu?

Nachádza sa voda v organizme živočícha?

Prečo sa nachádza voda v tele človeka?

Mohol by človek existovať bez vody?

Čo sa stane, ak človek prestane prijímať vodu?

SUŠIENKY 5% VODY

Ako je voda vylučovaná z tela?

Prečo musí človek prijímať počas dňa vodu?

Ako dlho človek vydrží bez potravy a koľko bez príjmu tekutín?

Obsahuje ľudské telo veľké množstvo vody?
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Čo je potenie, kedy sa človek potí? (pri vysokých teplotách vzduchu,
namáhavej práci, pri športovaní…)

Súvisí potreba príjmu tekutín s prostredím, v ktorom sa nachádzaš?

Zadanie:
Predstav si, že si na púšti, kde je 50 °C.
Čo najviac potrebuješ? Potravu alebo vodu?

Je lepšie bežať po púšti, alebo pomaly kráčať?

MELÓN 80% VODY

Skús si predstaviť konzumáciu jedla bez príjmu tekutín.
Ako sa cítiš, keď beháš alebo bicykluješ s kamarátmi?

Máš chuť sa napiť? Prečo? Aký je tvoj pitný režim?

Piješ vodu z vodovodu alebo piješ iné nápoje?
JABLKO 85% VODY

Preskúmaj pitný režim rodičov a spolužiakov.
Ošúp jablko, odváž ho a polož na suché a teplé miesto.
Počas dvoch týždňov sleduj, čo sa deje a jablko opäť odváž.
Porovnaj a diskutuj.
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3.2 Význam vody pre život človeka
Hlavná myšlienka

Na základe vlastných pozorovaní žiaci zistia, čo obsahuje voda z potoka a aký vplyv má
znečistenie vody na ľudský organizmus.

Ciele

Žiaci na základe realizovaných experimentov:
preskúmajú obsah neupravenej vody použitím mikroskopu
vytvoria si vlastný systém čistenia – ﬁltrácie vody

Hodinová dotácia

Jedna vyučovacia jednotka

Miesto realizácie výučby

Trieda, laboratórium

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Stojatá voda, voda z jazera, mikroskop, pipeta, podložné a krycie sklíčko, kávové ﬁltre, piesok,
štrk, bavlna, jemná gáza.

V tematickom celku význam vody pre život človeka žiaci zistia, že akým spôsobom človek využíva vodu na svoje potreby.
Avšak nájdu aj odpovede na otázky o využití vody v priemyselných činnostiach a poľnohospodárstve. Tento tematický
celok je určený pre žiakov 3. a 4. ročníka základných škôl
a slúži ako nadstavbové učivo štátneho a školského vzdelávacieho programu.
Pri realizácii úloh predkladaných úloh žiaci pracujú
v heterogénnych skupinách, učiteľ pred samotnou realizáciou
pokusu navodí priaznivú atmosféru v triede pomocou motivačného rozhovoru.

•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo sa deje s odpadovou vodou z priemyselných výrobných
procesov? Je ešte ďalej využiteľná?
Vieš kam odchádza voda z toalety?
Ako by vyzeral život bez verejného vodovodu,
verejnej kanalizácie?
Akými látkami môže byť znečistená voda v prírode? (rozpúšťanie, prírodné katastrofy, erózia, biologické oživenie)
Ako sa prírodná voda mení na pitnú vodu z vodovodu?
Kúpal by si sa v potoku / rieke vo vašej dedine / meste?
Kúpali sa tvoji rodičia, keď boli deťmi, v potoku?
Čo spôsobí vypúšťanie znečisťujúcich látok
do vodných tokov?

Po diskusii učiteľ žiakov rozdelí do skupín tak, aby každá
skupina použila iný spôsob ﬁltrácie.
K tejto téme by bolo vhodné, aby učiteľ priniesol obrázky,
knihy týkajúce sa organizmov, ktoré sa môžu vyskytnúť v skúmanej vzorke vody.
Vo vzorke vody sa môžu vyskytnúť napr. Legionella, Pseudomonas, Klebsiella, Acinetobacter, Aeromonas, Bacillus, Alcaligenes, Moraxella , Giardia, Cryptosporidium, Vibrio cholerae.
Diskutujte o tom, akú vodu pozorovali, či by sme ju mohli piť.
Ak nie, prečo? Kúpali by sa žiaci v tejto vode? Ako prispievame k znečisteniu vody? Aký vplyv má chemické znečistenie
potoka na životné prostredie? Diskutujte, čo sa deje s vodou
z toalety, kam ide, čo sa s ňou deje.
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.2
1.

VÝZNAM VODY PRE ŽIVOT ČLOVEKA
pracovný list

VÝZNAM VODY PRE ŽIVOT ČLOVEKA
dátum

Je voda z jazera pitná?
Hypotéza:

Postup:
Naber 100 – 150 ml vody z jazera.
Vzorku opíš zrakom: aká je čistota?
Zapácha? Nachádzajú sa tam viditeľné plávajúce častice?

Čo si zistil?

Na podložné sklíčko pipetou kvapni vodu a prikry krycím sklíčkom.

Pozoruj pod mikroskopom.
Zapíš a zakresli, čo pozoruješ.
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.2
2.

VÝZNAM VODY PRE ŽIVOT ČLOVEKA
pracovný list
dátum

Ako by sme sa zbavili nečistôt?
Hypotéza:

Postup:
Vzorku vody prelej cez ﬁlter.
Zovňajšok preﬁltrovanej vody porovnaj s predchádzajúcou ešte nepreﬁltrovanou vzorkou. Diskutuj so spolužiakmi. Vypil by si túto
vzorku vody? Myslíš, že ste odstránili všetky nečistoty?
Preﬁltrovanú vzorku pozoruj pod mikroskopom.

Popíš svoje porovnanie:

Zakresli čo pozoruješ pod mikroskopom
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3 VÝZNAM VODY PRE ČLOVEKA
3.2
3.

VÝZNAM VODY PRE ŽIVOT ČLOVEKA
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Obsahuje voda z jazera nečistoty?

Akým spôsobom je možné tieto nečistoty odstrániť?

Ako sa upravuje voda?

Je možné opäť použiť odpadovú vodu?

Stačí jednoduchá ﬁltrácia?

Aký vplyv má znečistenie potoka na človeka?
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Aký je rozdiel medzi pitnou vodou a vodou z potoka?

Zadanie:
Navrhnite opatrenia, ako neznečisťovať vodu.

Vplýva znečistenie potoka na kvalitu podzemnej vody?

Predstav si, čo by si robil, keby si nemal k dispozícii vodu.
Na čo by ti najviac chýbala?

Navrhni, ako by ste mohli šetriť vodou vo vašej domácnosti.
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4

Pitná voda

Hlavná myšlienka

Na základe vlastných pozorovaní žiaci zistia, aký je rozdiel medzi pitnou, úžitkovou
a zrážkovou vodou.

Ciele

Žiaci na základe realizovaných experimentov:
preskúmajú pH dažďovej vody
zistia, aký je rozdiel v pitnej vode a dažďovej vode
ozrejmia si dôsledky kyslých dažďov

Hodinová dotácia

Tri vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda, laboratórium

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt, pokus.

Didaktické prostriedky

Červená kapusta, ﬁltračný papier, čistá voda, dažďová voda, destilovaná voda, ocot, sóda
bikarbóna, limonáda, prášok na pranie, citrónová šťava, kyselina vínna, 10 pohárov, pipeta,
lyžička, odmerný valec, lakmusové papieriky

•
•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

4

Kyslé dažde patria medzi globálne ekologické problémy.
Preto je potrebné venovať im pozornosť.
Kyslý dážď vzniká ako dôsledok intenzívneho spaľovania
fosílnych palív bohatých na obsah síry a dusíka,
najmä hnedého uhlia, a ako následok rozvoja automobilovej dopravy.
Tieto chemické prvky (oxid siričitý a oxidy dusíka) sú
v ovzduší absorbované vzdušnou vlhkosťou a vznikajú tak
kyseliny (kyselina sírová a dusičná) a prostredníctvom
zrážok sa dostáva späť na zem.
Dažďová voda, aj keď nie je znečistená, je čiastočne kyslá,
a má pH faktor približne 5,5. Je to preto, že vo vzduchu
sa nachádza oxid uhličitý, ktorý sa tiež absorbuje vzdušnou vlhkosťou.
Za kyslý dážď sa preto považuje dažďová voda s pH faktorom od 2,0 do 5,0.
Aj v minulosti boli kyslé dažde. Ich príčinou boli najmä
silné erupcie sopiek, tiež močiare a planktón v oceánoch.
s tými si príroda poradila sama. So súčasnými príčinami, ako je automobilová premávka, vykurovanie domov,
továrne a tepelné elektrárne, si už príroda
sama neporadí.
Kyslé dažde poškodzujú fasády domov, umelecké pamiatky,
kovové konštrukcie, poškodzujú pôdu a znižujú pôdnu
úrodnosť, zabíjajú ryby v jazerách a sú jedným z hlavných
ničiteľov stromov.
Kyslé dažde ohrozujú podzemné a povrchové vody, kontaminovaná voda má zhubný vplyv na vodné rastliny
a vodné živočíchy.
Kyslé dažde škodlivo pôsobia aj na človeka. Škodlivé látky
sa dostávajú do dýchacích ciest, dráždia sliznice a tak
uľahčujú vstup infekciám do pľúc, spôsobujú alergie a zvyšujú chorobnosť ľudí.
Aké sú možnosti nápravy v celosvetovom i osobnom
meradle? Radikálne obmedzenie vypúšťania exhalátov
spaľovania uhlia, ropy a zemného plynu v celosvetovom
meradle. Využívaním alternatívnych zdrojov energie, najmä slnečného žiarenia, energie vetra a vody, geotermálnej energie, atómovej energie, pestovaním a spaľovaním
biomasy a pod.
A ako môžeme prispieť my? Napríklad tak, že sa budeme
menej voziť autom, nebudeme spaľovať plastové fľaše a budeme šetriť energiou pri svietení, kúrení, varení a praní.

Pitná voda
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•
•
•
•

•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čím sa odlišuje pitná a úžitková voda?
Aký je rozdiel medzi povrchovou a podzemnou vodou?
Aké druhy vôd poznáme z hľadiska jej použitia?
(technologickú, pitnú, odpadovú, dažďovú).
Ako rozdeľujeme vodu podľa pôvodu a podľa využitia?
Aký je rozdiel medzi dažďovou vodou, vodou zo studne,
vodou z prameňa a vodou z vodovodu?
Kde sa pitná voda získava / upravuje a ako sa dostáva do
všetkých domov a bytov? (Vo vedrách, kde vodovod nie je,
vodovodom –verejným, súkromným)
Ako sa upravuje prírodná voda na pitnú vodu?
Tiekla vám voda z vodovodu už niekedy znečistená?
Ak áno, čo bolo toho príčinou?
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4 PITNÁ VODA
1.

pracovný list

PITNÁ VODA
dátum

Je rozdiel medzi pitnou a zrážkovou vodou?
Postup:
Nakrájaj malé množstvo červenej kapusty.
Kapustu umiestni do nádoby. Zalej ju vriacou vodou. Zamiešaj.
Počkaj, kým vychladne.
Vodu z kapusty prelej cez ﬁltračný papier do menšieho pohára.
Filter zachytí kapustu. Vodu nalej do siedmich menších pohárov.

Pipetou do pohárov postupne kvapni:
čistú vodu, ocot, sódu bikarbónu, limonádu, prášok na pranie, citrónovú šťavu, kyselinu vínnu.

Pozoruj či nastane farebná zmena
Čo si zistil?

A
ČISTÁ
VODA

B
SÓDA

C
LIMONÁDA

E

F

CITRÓNOVÁ
ŠŤAVA

OCOT
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A

B

F

G

C

D

E

Zdôvodni svoje zistenia:

Výsledok prvej úlohy: Voda v pohároch pri priliatí šťavy z červenej
kapusty zmení farbu. V pohári s destilovanou vodou zostane tmavoﬁalová farba, v pohári s dažďovou sčervenie. To dokazuje kyslosť tejto
vody. Čím je kyselina silnejšia, tým je voda červenšia.
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4 PITNÁ VODA

2.

pracovný list

PITNÁ VODA

dátum

Postup:
Posekané listy červenej kapusty vlož do misky a zalej horúcou destilovanou vodou.
Listy vo vode nechaj približne jednu hodinu.
Preﬁltrovanú vodu zlej do krčaha.
Do sklených pohárov nalej po 2 dcl čistej vody,
destilovanej a dažďovej vody.
Do všetkých troch pohárov pridaj rovnaké množstvo šťavy z kapusty.

ČISTÁ VODA

DESTILOVANÁ
VODA

DAŽĎOVÁ
VODA

A

B

C

B

C

Čo si zistil?

A
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4 PITNÁ VODA
3.

pracovný list

PITNÁ VODA
dátum

Prší na nás kyslý dážď?
Postup:
Vytvor si „zberač dažďovej vody“ – mikroténové vrecko umiestni do
pohára a pripevni ho gumičkou.
Zberač umiestni na vhodné miesto.
Počas celého mesiaca zberaj a zaznamenávaj množstvo vody.
Okrem množstva vody zaznamenaj aj pH vody.
Zistené údaje zaznamenaj do tabuľky.
Zistené údaje porovnaj.

Škodí rastlinám kyslý dážď?
Hypotéza:
Ktorá z rastlín porastie? Rastlina zalievaná čistou vodou, zrážkovou
alebo octom?

Postup:
Priprav si tri priesady a označ si ich.
Pravidelne ich zalievaj.
Prvú zalievaj čistou vodou, druhú dažďovou vodou a tretiu octom.

Pozoruj a svoje zistenia si zapíš.
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4 PITNÁ VODA
4.

pracovný list

PITNÁ VODA
dátum

Zhrnutie:
Možno pijeme vodu, ktorú pili aj dinosaury milióny rokov dozadu.
Mohla by to byť pravda? Prečo áno a prečo nie?

Aký je význam kvality vody pre ľudský organizmus?

Ako vplýva ľudská činnosť na kvalitu vody?

Znečisťovaním vôd vplývame aj na život živočíchov?

Čo znamená pojem pitná voda?

Vysvetli, aká je to zdravotne bezchybná voda?

Napíš čo všetko môže znečistiť vodu.

Akými spôsobmi prispievame k znečisteniu podzemnej vody?
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Ako sa voda dostane do vodovodného kohútika?

Zadanie:
Preskúmajte v triede na čo všetko využívajú tvoji spolužiaci vodu
vo voľnom čase (kúpanie v bazéne, korčuľovanie…).
Najčastejšie odpovede zapíšte a vyhodnoťte.

Ako tieto aktivity ovplyvňujú prostredie?
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4.1 Od zdroja pitnej vody po vodovodný kohútik
Hlavná myšlienka

Žiaci sa naučia rozlíšiť pojmy vodný zdroj a vodárenský zdroj, malý kolobeh vody
(distribúcia vody). Na základe poznania procesov malého kolobehu vody si žiaci uvedomia
hodnotu pitnej vody.

Ciele

Žiaci si na základe pripraveného príbehu uvedomia:
kde sa pitná voda pripravuje
ako sa voda dopravuje do domov a bytov
aké sú zásoby vody na Zemi a ako ich ovplyvňujeme

Hodinová dotácia

Dve vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, rozprávanie.

Didaktické prostriedky

Pracovné listy, príbeh o modrej kvapke Žblnke

Pri realizácii témy „Od zdroja pitnej vody po vodovodný
kohútik“ využijeme príbeh o vodnej kvapke Žblnke, ktorá nenásilným spôsobom ozrejmí žiakom cestu vody od jej získania
zo zdroja až po vodovodný kohútik. Učiteľ pred samotným čítaním textu, ktoré môže byť realizované aj niekoľkými žiakmi,
pričom každý predstavuje jednu postavu, upriami pozornosť
na nové pojmy súvisiace s predkladanou tematikou.
Realizácia navrhnutých modelov v tomto tematickom
celku je možná ako nadstavba štátneho a školského vzdelávacieho programu v 3. a 4. ročníku, ale po menších úpravách
(použitie audionahrávky, vysvetlenie niektorých pojmov) sa
dá použiť aj v nižších ročníkoch. Vodovodné siete môžu žiaci
zobrazovať pomocou kresieb, prípadne pomocou špagátu.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Pracovný list č. 1 k téme 4.1
„Od zdroja pitnej vody po vodovodný kohútik“
•
•

•

Pomocou špagátu alebo vlny znázornite v triede vodovodnú sieť s jednotlivými potrubiami a zariadeniami.
Prečítajte si text a pomocou metódy interaktívneho záznamového systému pri čítaní – INSERT si farebne zaznačte
neznáme pojmy.
Porozprávajte sa o nových vyznačených pojmoch.

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Ako sa dá odoberať podzemná voda?
Kde sa pitná voda pripravuje a ako sa dostáva do všetkých domov a bytov?
Aké zásoby vody má Slovensko?
Sú zásoby vody na Slovensku dostatočné?
Sú zásoby vody na Slovensku rovnomerne rozdelené?
Čo robíme pre to, aby sme zabezpečili vodu pre
všetkých obyvateľov?
Je možné vyčerpať zásoby vody na Slovensku (vo svete)?
Ak by sme vyčerpali zásoby vody na Slovensku, pomohli
by nám iné krajiny?
Do akej miery si krajiny sveta pri zabezpečovaní vody
navzájom pomáhajú, resp. boli alebo hrozia kvôli prístupu
k vode územné nároky a vojnové konﬂikty?
Je možné vyčerpať zásoby vody na celom svete?
Je možné ľudskou činnosťou negatívne ovplyvniť zadržiavanie (retenciu) vody v prírodnom prostredí? Ako?
Má to súvis s jej kvalitou?

76

pedagogicka_priruckaA4.indd 76

11/22/10 9:24 PM

4 PITNÁ VODA
4.1
1.

OD ZDROJA PITNEJ VODY PO VODOVODNÝ KOHÚTIK
pracovný list

OD ZDROJA PITNEJ VODY PO VODOVODNÝ KOHÚTIK
dátum

Ako sa voda dostane do vodovodného kohútika?
Problémové otázky:
Odkiaľ sa dostane voda do vašej domácnosti?
Existujú zásoby vody? Prečo?
Upravuje sa voda predtým ako sa dostane do umývadla?
Aká je cesta vody?
Platíme za vodu? Prečo?
Ako tvoji prastarí rodičia získavali vodu?

Postup:
Nakresli studňu (vodárenský zdroj). Od tohto zdroja spoločne farebne
zakreslite rozvetvenie potrubia do jednotlivých domov spolužiakov.
Vytvorte tzv. vodovodnú sieť.

Pomocou špagátu alebo vlny znázornite v triede vodovodnú sieť s jednotlivými potrubiami a zariadeniami.
Prečítajte si text a pomocou metódy interaktívneho záznamového
systému pri čítaní – INSERT si farebne zaznačte neznáme pojmy.

Porozprávajte sa o nových vyznačených pojmoch.
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PRÍBEH O MODREJ KVAPKE ŽBLNKE

„Mamííí, ja som smädná, prosím si piť“, zakričala Miška na svoju maminku. „Dobre, prinesiem ti, veď pitnej vody z vodárenského zdroja
máme dosť“. Miška sa začudovala, z akého zdroja, veď voda sa nachádza vo vodovodnom kohútiku, kde inde by sa mohla voda nachádzať.
Chytila pohár a pozrela sa na čistú modrú vodu v poháriku.
„No to určite, vo vodovodnom kohútiku, keby si ty vedela akú dlhú
cestu potrubím som musela prekonať, kým som sa dostala do vašej
kuchyne“, zakričala modrá kvapka Žblnka z pohára na Mišku. „Ale
veď ona ťa vôbec nepočuje“, povedala Žblnke najlepšia kamarátka
Bublinka. Žblnka si pomyslela, keby tak to dievčatko vedelo, kde všade sme boli a ako hlboko pod zemou. „Žblnka, mne je tak veľmi smutno“, vyronila slzu Bublinka. „A prečo?“ spýtala sa Žblnka. „No keď
v prameni sme boli spolu s ostatnými kamarátmi a teraz, teraz sme
zostali len my dve. Kvapiak Hundroš unikol cez neutesnený spoj vo
vodovodnej sieti a kvapka Modrienka zostala vo vodojeme“. „Ale neboj
sa, veď my sa s nimi určite ešte raz stretneme, keď sa opäť dostaneme do vodovodného potrubia“, utešovala Bublinku Žblnka. „Supééér,
to sa už teším na stretnutie s nimi“, kričala natešená Bublinka. No to
už boli obidve v ústach malej Mišky.
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4 PITNÁ VODA
4.1
2.

OD ZDROJA PITNEJ VODY PO VODOVODNÝ KOHÚTIK
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Kde sa pitná voda pripravuje a ako sa dostáva do všetkých domov
a bytov?

Aké zásoby vody má Slovensko? Sú dostatočné?

Sú rovnomerne rozdelené? Čo robíme preto, aby sme zabezpečili
vodu pre všetkých obyvateľov?

Je možné vyčerpať zásoby vody na Slovensku?

Ak by sme vyčerpali zásoby vody na Slovensku,
pomohli by nám iné krajiny?

Do akej miery si krajiny sveta pri zabezpečovaní vody navzájom pomáhajú, resp. boli alebo hrozia kvôli prístupu k vode územné nároky
a vojnové konﬂikty?

Je možné vyčerpať zásoby vody na celom svete?
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Je možné ľudskou činnosťou negatívne ovplyvniť zadržiavanie vody
v prírodnom prostredí? Ako? Má to súvis s jej kvalitou?

Zadania:
Zisti, kde v domácnosti meriate množstvo odobratej vody?

Koľko zaplatíte za odobratú vodu?

Preskúmaj, na čo všetko používate vodu v domácnosti.

Porovnaj koľko zaplatíš za liter vody z vodovodného kohútika a koľko
za liter sladeného nápoja.

Predstav si, že by si otočil vodovodným kohútikom
a netiekla by voda.
Vieš si takúto situáciu predstaviť? Týždeň, dva, mesiac, rok…

Preskúmaj, zapíš a zakresli cestu vody od vodárenského zdroja
do vášho domu.

Zisti, kde v dome máte vodomer.
Prečo potrebujeme vytvoriť zásoby vody? Ktoré zariadenie slúži
na uskladnenie vody?
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4.2 Spotreba pitnej vody
Hlavná myšlienka

Žiaci budú schopní identiﬁkácie zdrojov pitnej vody vhodnej na konzumáciu a pochopia potrebu
ochrany vody kvôli obmedzeným zásobám pitnej vody. Pochopia, aký je prospech a zároveň
nedostatky umelých priehrad.

Ciele

žiaci sa naučia o dostupnosti vody na Zemi:
stanovia množstvo vody, ktoré oni a ich rodina využívajú v domácnosti a zamyslia sa nad
spôsobmi ako zredukovať množstvo vody, ktoré denne spotrebujú

Hodinová dotácia

Dve až tri vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

Dve 2-litrové fľaše vody, potravinárska farba (najlepšie tmavej farby), odmerné poháre, 5 čistých
nádob (s objemom do 3 litrov)
Zvýrazňovač a páska na tvorbu štítkov, mapa vášho povodia / rozvodia. Pracovné zošity

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Aké množstvo vody máme k dispozícii?
Môžeme využívať všetku vodu na Zemi?
Musíme vodu pred pitím upravovať?
Aké typy vôd poznáte?
Ako sa dostane voda do školy?
Kde vzniká? Akú cestu voda prekonáva?
Ako je riadená počas svojej cesty?
Ako je voda upravovaná počas svojej cesty?
V akom stave sa nachádza, keď opúšťa vašu školu?
Ako človek využíva vodu pre svoje potreby?
Predstav si ráno, keď sa zobudíš. Porozmýšľaj,
na čo všetko používaš vodu od rána do večera.
Kde všade sa vo vašej domácnosti nachádza voda?
Je voda potrebná len vo vašej domácnosti?
Čo sa deje s odpadovou vodou z priemyselných výrobných
procesov? Je ešte ďalej využiteľná?
Vieš kam odchádza voda z toalety?
Sú vo vašom okolí vodné nádrže a jazerá?
Kde sa nachádzajú?

Naplňte dve 2-litrové fľaše vodou. Pridajte dostatočné množstvo farby tak, aby bola voda zafarbená a viditeľná z každého
miesta v triede.
1.

2.
a)

b)

c)

4

Pred žiakov umiestnite naplnené fľaše so zafarbenou vodou a prázdnu nádobu. Fľaša s vodou predstavuje celkové
množstvo vody na Zemi. Požiadajte žiakov aby naplnili
nádobu vodou z fľaše, a to tak, aby sa rozhodli pre také
množstvo vody, ktoré si myslia, že je využiteľné pre človeka. Žiaci môžu množstvo vody zmerať. Diskusia prebieha
tak, že každý odhaduje koľko vody by sa malo naliať do
prázdneho kontajnera.
Nakoniec učiteľ demonštruje množstvo vody na Zemi,
ktorá je vhodná na konzumáciu.
Pracujte s druhou 2-litrovou fľašou zafarbenej vody. Množstvo vody predstavuje celkové množstvo vody na Zemi.
z fľaše odlejte 1950 ml vody a nalejte do prázdnej nádoby
a označte ju názvom SLANÁ VODA. Povedzte žiakom,
že toto množstvo vody sa nachádza v oceánoch (97 %).
Zvyšnú vodu (50 ml) z fľaše nalejte do ďalšej prázdnej nádoby a označte ju názvom SLADKÁ VODA (3 %). Diskutujte,
aké percento sladkej vody je vhodné pre využitie človeka.
Odmeraj 35 ml sladkej vody do ďalšej nádoby. Označte ju
ako ĽADOVEC. Toto množstvo vody je zamrznutej v ľadovcoch – nie je dostupné pre človeka.

Pitná voda
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d) Odmeraj 14,5 ml do ďalšej nádoby. Nádobu označ ako
VZDUCH, PÔDA, PODZEMIE. Ani toto množstvo vody však
nie pre človeka k dispozícii, keďže je rozptýlené vo vzduchu, v pôde a hlboko v podzemí.
e) Zvyšná voda, ktorá nám zostala (0,5 ml), je to množstvo
menej ako dve kvapky vody. Zdôraznite a ukážte dané
množstvo vody – je to množstvo, ktoré je ľuďom k dispozícii na pitie (je to menej ako 1 %). Slúži nielen pre človeka,
ale pre všetky živé organizmy, ako rastliny a živočíchy.
3. Rozdiskutujte pojmy ako obnoviteľné a neobnoviteľné
zdroje. Je voda obnoviteľným zdrojom?

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Spotreba vody
sprchovanie a kúpanie 40 l
pranie 40 l
WC 40 l
osobná hygiena (bez kúpania) 15 l
upratovanie 10 l
umývanie riadu 7 l
pitie a varenie 6 l

Spotreba vody v domácnosti v Európskej únii je približne 120
litrov. Hygienické minimum potreby vody, ktoré vyjadruje minimálne množstvo vody nevyhnutne potrebné na zabezpečovanie základných potrieb človeka bez negatívneho vplyvu na
jeho zdravie a hygienu, sa v SR pohybuje na hranici 70 – 80
litrov / osoba / deň.
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4 PITNÁ VODA
4.2
1.

SPOTREBA PITNEJ VODY
pracovný list

SPOTREBA PITNEJ VODY
dátum

Aké množstvo pitnej vody máme k dispozícii?
Hypotéza:

Postup:
Z 2-litrovej fľaše odmeraj 1950 ml zafarbenej vody.
Toto množstvo nalej do prázdnej nádoby.
Zvyšnú vodu nalej do druhej nádoby.

Čo si zistil?

Aké množstvo vody spotrebujete počas dňa vo vašej
domácnosti?
Hypotéza (zamysli sa, na čo všetko vodu využívaš?):
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4 PITNÁ VODA
4.2
2.

SPOTREBA PITNEJ VODY
pracovný list
dátum

Postup:
Do pripravenej tabuľky zapíš počet aktivít, na ktoré využívate
pitnú vodu.
Vypočítaj množstvo vody, ktoré spotrebujete počas dňa, týždňa, roka.

AKTIVITY

POČET
AKTIVÍT
POČAS
DŇA

MNOŽSTVO VODY
SPOTREBOVANEJ PRI
1 POUŽITÍ

POČET DNÍ

MNOŽSTVO VODY
ZA JEDNOTKU ČASU

SPLÁCHNUTIE
ZÁCHODA

10 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

SPRCHOVANIE

40 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

120 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

UMÝVANIE ZUBOV

6 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

UMÝVANIE RIADU
POD TEČÚCOU
VODOU

40 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

PRÁČKA

60 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

100 LITROV

X

DNÍ

=

LITROV

20 LITROV / M2

X

DNÍ

=

LITROV

=

LITROV

KÚPANIE
VO VANI

UMÝVANIE AUTA

POLIEVANIE
ZÁHRADY

SPOLU

Čo si zistil?
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4 PITNÁ VODA
4.2
3.

SPOTREBA PITNEJ VODY
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Je možné využívať všetku vodu na Zemi?

Mohli by sme vyčerpať zdroje pitnej vody?

Máme dostatočné množstvo vody na Zemi?

Aké sú svetové zásoby vody?

Ako vplýva otepľovanie na množstvo vody?

SPOLU

NEDEĽA

SOBOTA

PIATOK

ŠTVRTOK

STREDA

UTOROK

PONDELOK

Dajú sa obnoviť zdroje pitnej vody?

DOMÁCNOSŤ

ŠKOLA
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Musí sa voda pre použitím upravovať?

Vplýva spotreba a využívanie vody človekom na životné prostredie?
Ovplyvní zníženie spotreby vody život na Zemi?

Zadanie:
Uveď príklad ako znížiť spotrebu vody.

Preskúmaj, na čo všetko využívaš vodu po prebudení až do večera.
Predstav si, čo by si robil, keby si nemal k dispozícii vodu.
Na čo by ti najviac chýbala?

Zisti, či sa sprchujete alebo kúpete, či umývate riad pod tečúcou vodou.
Akú vodu používame pri splachovaní?

Je možné túto vodu nahradiť inou?

Zisti, kde doma a v škole máte meradlo vody (vodomer).
Zaznamenaj spotrebu vody doma a v škole do tabuľky.
Svoje výsledky si navzájom porovnajte a hľadajte príčiny rozdielov
v spotrebe.
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4 PITNÁ VODA
4.2
4.

SPOTREBA PITNEJ VODY
pracovný list
dátum

Prieskum spotreby vody 1:
Jeden deň sa doma okúp vo vani.
Zisti aké množstvo vody si spotreboval. Zaznamenaj.
Na druhý deň sa osprchuj vo vani tak, aby si uzatvoril odtok vody.
Zisti aké množstvo vody si spotreboval. Zaznamenaj.
Výsledok porovnaj a zdôvodni.

OBJEM SPOTREBOVANEJ VODY
V LITROCH
KÚPANIE VO VANI

SPRCHOVANIE

Prieskum spotreby vody 2:
Naplň 1, 2, 9-litrové vedro vodou.
Zaznamenaj čas, koľko ti trvá naplnenie vedra vodou.
Naplnené vedro 2-litrové prenes na miesto vzdialené 100 metrov.
Zaznamenaj čas. Pokús sa preniesť 9-litrové vedro vody.
Vypočítaj, koľkokrát by si sa musel vrátiť, keď denne minieš
78 litrov vody (tiež vychádzaj z množstva spotrebovanej vody,
ktoré si zistil predchádzajúcimi výpočtami a prieskumami).
Počet vynásob počtom osôb v rodine.
Ako by sa dalo toto množstvo vody znížiť?
Používal by si menej vody, keby si si ju musel sám nosiť?

Čo si zistil?
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4.3 Odvedenie a čistenie odpadovej vody
Hlavná myšlienka

Žiaci sa naučia ako sa mení kvalita pitnej vody po jej použití a ako sa musí upravovať, aby
mohla byť vypúšťaná do prostredia.

Ciele

Žiaci na základe pripraveného príbehu pochopia pojmy ako:
odpadová voda
čistiareň odpadových vôd
návrat vody do prírodného prostredia

Hodinová dotácia

dve vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, rozprávanie.

Didaktické prostriedky

Pracovné listy, príbeh o kvapke Žblnke

Pri realizácii témy „Odvedenie a čistenie odpadovej vody“
opäť využijeme príbeh o vodnej kvapke Žblnke, ktorú už žiaci
poznajú z príbehu o putovaní vody zo zdroja po vodovodný
kohútik. Učiteľ pred samotným čítaním textu, ktoré môže byť
realizované aj niekoľkými žiakmi, pričom každý predstavuje
jednu postavu, upriami pozornosť na nové pojmy súvisiace
s predkladanou tematikou. Realizácia navrhnutých modelov
v tomto tematickom celku je možná ako nadstavba štátneho
a školského vzdelávacieho programu v 3. a 4. ročníku, ale
po menších úpravách (použitie audionahrávky, vysvetlenie
niektorých pojmov) sa dá použiť aj v nižších ročníkoch. Vodovodné siete môžu žiaci zobrazovať pomocou kresieb, prípadne
pomocou špagátu.
Postup:
Na tabuľu si zapíšte všetky pojmy, ktoré žiakov napadnú
pri otázke, kam putuje voda po spláchnutí – brainstorming.
2. Vypočujte si nahrávku.
3. Vymyslite, čo sa ďalej stane so Žblnkou.
4. Každý žiak si prečíta text a pomocou metódy interaktívneho záznamového systému pri čítaní – INSERT si farebne
zaznačí neznáme pojmy.

4.

Ako sa nazýva voda z domácností?
splašková voda

5.

Ako sa nazýva uzáver,
ktorým púšťame vodu v domácnosti?
vodovodný kohútik

6. Ako sa nazýva sieť kanalizačných potrubí?
stoková sieť
7.

Ako sa nazýva odvádzanie vody,
ktoré nedokáže tiecť samospádom?
prečerpávanie

8.

Ako sa nazývajú zariadenia,
ktoré vyzerajú ako mreže a odstraňujú hrubé nečistoty?
hrablice

9.

Ako sa nazýva zariadenie (nádrž), v ktorom sa voda určitý
čas zadržiava, aby sa odstránili jemnejšie nečistoty?
usadzovacia nádrž

1.

•
•
•
•
•
•
•
•

1.

2.

3.

4

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo sa stane s vodou, ktorú použijeme, napr. na umývanie?
Zmení sa kvalita vody po jej použití?
Aká je cesta odpadovej vody?
Čo sa deje v čistiarniach?
Čo všetko musí prekonať odpadová voda, kým sa dostane
do čistiarní?
Aká je cesta odpadovej vody?
Čo všetko je potrebné urobiť (cesta vody a procesy), a preto aj zaplatiť, než je voda po použití odvedená a vyčistená?
A ako to je s dažďovou vodou?

10. Ako sa nazýva zariadenie (nádrž), ktoré zabezpečuje usadzovanie nečistôt z aktivačnej nádrže?
dosadzovacia nádrž
11. Ako sa nazýva proces, pri ktorom drobné a jemné častice
nečistôt padajú na dno nádrží?
usadzovanie
12. Ako sa nazývajú zariadenia, v ktorých sa z vody odstraňuje drobný piesok?
lapáky piesku

Tajnička: Odpadové vody
Kadiaľ prechádza voda,
keď sa vypúšťa z vodovodného drezu?
odtok
Ako sa nazýva voda,
ktorá odteká zo striech, ulíc, parkovísk?
dažďová voda
Voda prechádza cez kanalizačné rúrky dvoma spôsobmi:
prečerpávaním a
samospádom

Pitná voda
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Pracovný list č. 2 k téme 4.3
„Odvedenie a čistenie odpadovej vody“

•
•
•
•

POSTUP:
Na tabuľu si zapíšte všetky pojmy, ktoré žiakov napadnú
pri otázke, kam putuje voda po spláchnutí – brainstorming.
Vypočujte si nahrávku.
Vymyslite, čo sa ďalej stane so Žblnkou.
Každý žiak si prečíta text a pomocou metódy interaktívneho záznamového systému pri čítaní – INSERT si farebne
zaznačí neznáme pojmy.
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4 PITNÁ VODA
4.3
1.

ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
pracovný list

ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
dátum

Kam putuje voda po jej spláchnutí?
Problémové otázky?
Stretneme sa ešte s vodou, s ktorou sme si umyli zúbky?
Čo sa stane s vodou, s ktorou mamina umyla riad?
Zmení sa kvalita vody po jej použití?
Aká je cesta odpadovej vody?
Čo sa deje v čistiarniach?
Čo všetko musí prekonať voda, kým sa dostane do čistiarní?
Aká je cesta kvapky?
Čo všetko je potrebné urobiť (cesta vody a procesy),
a preto aj zaplatiť, než je voda po použití odvedená a vyčistená?
A ako to je s dažďovou vodou?
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4 PITNÁ VODA
4.3
2.

ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
pracovný list
dátum

Postup:
1. Na tabuľu si zapíšte všetky pojmy, ktoré žiakov napadnú pri
otázke, kam putuje voda po spláchnutí – brainstorming.
2. Vypočujte si nahrávku.
3. Vymyslite, čo sa ďalej stane so Žblnkou.
4. Každý žiak si prečíta text a pomocou metódy interaktívneho
záznamového systému pri čítaní – INSERT si farebne zaznačí
neznáme pojmy.
5. Po prečítaní textu si doplňte nové poznatky na tabuľu
a zhodnoťte, čo nové ste sa dozvedeli z textu.

PRÍBEH O KVAPKE ŽBLNKE
(príbeh o zapáchajúcej hnedej kvapke,
ktorej snom bolo dostať sa do čistej vody)
Jedného dňa sa Miška rozhodla, že prekvapí svoju maminku. „Umyjem
riad“, povedala si Miška, pretože vedela, že maminka sa určite poteší. Napustila plné umývadlo vody a všetko umyla. „Fúúúúúj, aká je
tá voda mútna a špinavá!“ Vodu vypustila do odtoku a zamyslela sa:
„Voda sa skladá z veľkého množstva malých kvapiek a tieto všetky sa
musia teraz vyčistiť, aby sa raz znova vrátili k nám“.
Ako Miška povedala, voda je obrovské množstvo malých kvapiek. A teraz si vypočujme ako cestuje Žblnka od Mišky, aby si splnila svoj sen
a stala sa čistou kvapkou v rieke.
Keď Miška vytiahla štupeľ z umývadla, tak sa Žblnka aj so svojimi
kamarátkami vydala na dlhú cestu cez odtok umývadla. Rýchlym spádom sa Žblnka dostala cez kanalizačnú prípojku až do kanalizačného
potrubia. Bola tam veľká tma, tak Žblnka zjojkla: „Ó, kde som to, toľko rúrok a veľká tma!“. „Neboj sa, Žblnka“, povedala skúsená kvapka.
„Si v stokovej sieti. Je to vlastne množstvo potrubí, kanalizačných rúr
a stôk, ktoré sa spolu spájajú, a tma je tu preto, lebo sme pod zemou.
Kanalizačné rúry sú navzájom pospájané, môžu byť malé, ale aj také

pedagogicka_priruckaA4.indd 89

11/22/10 9:24 PM

veľké, že cez ne prejde aj auto.“ „Ó, to som nevedela. A kam ideme
teraz?“ „Teraz ideme do čistiarne odpadových vôd. Niektoré kvapky
musia byť poháňané čerpadlami, pretože v ich potrubiach nie je taký
tlak, aby prechádzali samé, ale my ideme samospádom. Je to ako potok, ktorý tečie, len sme uzavreté v potrubí pod zemou.“
„Pozri, Žblnka, blížime sa k čistiarni odpadových vôd, tu prejdeme
cez čistiace zariadenia, ktoré nás zbavia nečistôt a uvidíš aká budeš
potom krásna, čistá a voňavá. Pevne sa ma chyť“, povedala skúsená
kvapka. „Blížime sa k hrablici.“ „Čo je hrablica?“ Opýtala sa zvedavo
Žblnka. „Je to zariadenie, ktoré vyzerá ako mreža. Tu sa všetky veľké nečistoty zachytia.“ Žblnka spolu so skúsenou kvapkou prešli cez
hrablicu a dostali sa k lapáku piesku. „A toto je čo?“, opýtala sa Žblnka. „Je to lapák piesku. Niektoré kvapky pochádzajú z miest, kde sa
vyskytuje aj piesok a ten sa spolu s nimi odplavuje cez kanalizačné
rúry až do čistiarne odpadových vôd a práve tu je zachytený.“
„Vidíš a už sme vonku. Teraz ideme do usadzovacej nádrže. Tu zostaneme nejaký čas, môžeš si oddýchnuť, kým sa jemné nečistoty
usadia, teda klesnú na dno.“ „Jéj, aká som už čistá. Kedy už pôjdeme
do rieky?“, opýtala sa Žblnka. „To sa ti len zdá, Žblnka, v skutočnosti ešte obsahujeme veľmi jemné a malé častice, preto musíme ísť do
aktivačnej nádrže, “ povedala skúsená kvapka. „Neboj sa, je to zábava. Do vody sa tu vháňa vzduch vo forme bubliniek, ktorý podporuje
rozmnoženie dobrých baktérií, a tie pohlcujú tieto malé a jemné nečistoty a vytvárajú tak zhluky nečistôt.“ „A čo sa s tými nečistotami
a baktériami stane?“, znova sa opýtala Žblnka. „Neboj sa, v dosadzovacej nádrži sa všetky tieto nečistoty usadia a vypustia sa preč.“
„Jéj!“ Potešila sa Žblnka. „Konečne som čistá a voňavá, teraz je už zo
mňa krásna kvapka, ktorá sa čoskoro dostane do rieky alebo potoka.“ „Občas, pred odchodom do rieky, sa musíme dočisťovať v ďalšom
zariadení za pomoci chemikálií. Ale teraz už bež!“ Povzbudila skúsená
kvapka Žblnku. „Si čistá a voňavá, môžeš ísť. Už si v rieke!“ „Júhúúú“,
zakričala Žblnka a vydala sa na cestu.

pedagogicka_priruckaA4.indd 90

11/22/10 9:24 PM

dátum
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4 PITNÁ VODA
4.3
3.

ODVEDENIE A ČISTENIE ODPADOVEJ VODY
pracovný list
dátum

Zadania:
Žiakom rozdajte papieriky, na ktorých budú napísané alebo zobrazené časti celej cesty od odpadovej vody až po rieku alebo potok (napr.
kanalizačné potrubie, prípojka, lapač piesku, hrablica, aktivačná
nádrž atď.). Úlohou žiakov je pospájať za sebou časti tak, aby vytvorili celú cestu, ktorú voda podnikne, aby sa dostala prečistená do nejakého vodného toku.
Obrázky nakoniec môžu nalepiť na veľký papier a tak zobraziť odvedenie a čistenie odpadových vôd.
Odvedenie a čistenie si môžete so žiakmi aj zahrať –
dramatizácia príbehu.
Preskúmajte, kam putuje hnedá kvapka Žblnka vo vašom meste či
dedine z vašej školy.

Zakreslite, znázornite.

pedagogicka_priruckaA4.indd 92

11/22/10 9:24 PM

Záver:
Samostatne vyplňte tajničku
1. K ČOMU SLÚŽI ODPADOVÉ POTRUBIE KUCHYNSKÉHO DREZU?
2. AKO SA NAZÝVA VODA, KTORÁ ODTEKÁ ZO STRIECH, ULÍC, PARKOVÍSK?
3. VODA PRECHÁDZA CEZ KANALIZAČNÉ POTRUBIE DVOMA SPÔSOBMI: PREČERPÁVANÍM A...
4. AKO SA NAZÝVA ODPADOVÁ VODA Z DOMÁCNOSTÍ?
5. AKO SA NAZÝVA UZÁVER, KTORÝM PÚŠŤAME VODU V DOMÁCNOSTI?
6. AKO SA NAZÝVA SIEŤ KANALIZAČNÝCH POTRUBÍ?
7. AKO SA NAZÝVA ODVÁDZANIE VODY, KTORÉ NEDOKÁŽE TIECŤ SAMOSPÁDOM?
8. AKO SA NAZÝVAJÚ ZARIADENIA, KTORÉ VYZERAJÚ AKO MREŽE
A ODSTRAŇUJÚ HRUBÉ NEČISTOTY?
9. AKO SA NAZÝVA ZARIADENIE (NÁDRŽ), V KTOROM SA VODA URČITÝ ČAS ZADRŽIAVA
A KDE DOCHÁDZA K USADZOVANIU KALOV?
10. AKO SA NAZÝVA ZARIADENIE (NÁDRŽ), KTORÁ ZABEZPEČUJE USADZOVANIE NEČISTÔT
Z AKTIVAČNEJ NÁDRŽE?
11. AKO SA NAZÝVA PROCES, PRI KTOROM NEČISTOTY PADAJÚ NA DNO NÁDRŽÍ?
12. AKO SA NAZÝVAJÚ ZARIADENIA, V KTORÝCH SA Z VODY ODSTRAŇUJE DROBNÝ PIESOK?

1
2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
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4.4 História vodárenstva
Hlavná myšlienka

Aká bola história vodárenstva vo svete a na Slovensku. Kedy, kde a ako sa začali budovať
vodovodné a kanalizačné siete

Ciele

Po realizácii tematického celku žiaci získajú vedomosti o:
histórii verejného zásobovania pitnou vodou
prvých akvaduktoch používaných vo svete
vzniku vodárenstva na Slovensku
budovaní vodovodných a kanalizačných sietí na Slovensku

Hodinová dotácia

Dve až tri vyučovacie hodiny, dlhodobé riešenie projektov tematicky zameraných na históriu
využívania vody a históriu vodárenstva na Slovensku.

Miesto realizácie výučby

Trieda, dlhodobé získavanie údajov žiakmi v rámci riešenia projektových zadaní.

Koncepcia vyučovania

Projektové vyučovanie, riešenie projektov v skupinách, didaktická hra. Metódy – motivačný
rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie, projekt.

Didaktické prostriedky

Pri riešení projektov vyhľadávanie informácií z literárnych a internetových zdrojov, získanie
informácií od odborníkov.

Téma „História vodárenstva“ sa zameriava na získanie a rozšírenie vedomostí žiakov o histórii verejného zásobovania
pitnou vodou. Prostredníctvom riešenia projektov a odbornými diskusiami s pracovníkmi BVS, a. s., oboznamuje žiakov
s historickými údajmi o prvých spôsoboch zásobovania vodou,
sumarizuje a ﬁ xuje získané vedomosti o vodárenstve a jeho
histórii na Slovensku.
Obsahová náplň tejto témy vytvára nadstavbu učiva
zaradeného do štátnych a školských vzdelávacích programov
v 3. a 4. ročníku, preto je vhodné zadávať projekty žiakom 3.
a 4. ročníka ZŠ.
Niektoré úlohy sa môžu realizovať aj so žiakmi nižších
ročníkov. V tomto prípade je však potrebné uprednostniť
metódy pozorovania, graﬁckého znázorňovania, didaktickej
hry – napr. divadelné predstavenie o vzniku prvého vodovodu,
o vzniku a spôsobe čistenia analizácie, o zdrojoch vody atď.
Okrem prípravy divadelných predstavení s uvedenou
tematikou je možné na základe odprezentovaných prezentácií vyhlásiť aj rôzne súťaže o najkrajšiu kresbu s historickou
vodárenskou tematikou, najkrajšiu pieseň, báseň a pod., prípadne pripraviť vedomostnú súťaž o histórii vodárenstva.
Veľmi vhodnou súčasťou realizácie tohto tematického
celku je návšteva vodárenského múzea.
Na prvej vyučovacej hodine diskutujeme so žiakmi o využívaní vody v praveku, o osobitostiach využívania a dopravovania vody v starovekom Grécku, Ríme a Egypte. Ďalej učiteľ
žiakom ozrejmí spôsob privádzania vody z vodných zdrojov
v historických obdobiach a spôsob ich odvádzania a čistenia
po ich využití. Vedomosti o týchto otázkach môže učiteľ získať
z pripravovanej referenčnej príručky pre učiteľov základných
škôl, pripravovanej v rámci projektu Modrá škola. V ďalšej
fáze vyučovania učiteľ zadá témy projektov a bližšie ozrejmí
základné úlohy projektu.

•
•
•
•
•
•
•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo si myslíš, prečo v praveku človek ďakoval bohom
za vodu?
Existujú pozostatky vodovodov spred nášho letopočtu?
Kto zostavil prvé pravidlá o kvalite vody?
Odkiaľ ľudia čerpali vodu v minulosti?
(povrchové vody, fontány,...)
Prečo mestá a dediny vznikali a vznikajú pri riekach
a potokoch?
Vieš kde sa nachádzala prvá studňa v Bratislave?
Porovnaj kvalitu vody z vodovodu a zo studne.

Práca pri projektových aktivitách je skupinová. Žiaci sú
rozdelení do dvoj- až štvorčlenných heterogénnych skupín,
ktoré riešia zadané projekty podľa pokynov vyučujúceho.
Pri riešení a vypracovaní projektov je dôležité zmyslové vnímanie, vyhľadávanie informácií z literárnych a internetových
zdrojov, získavanie informácií od odborníkov kompetentných
inštitúcií. Na vypracovanie projektov treba nechať žiakom
časový priestor 2 – 3 týždne. Potom nasleduje prezentácia
vypracovaných projektov. V tejto fáze výučby je možné pozvať
do triedy odborníka z BVS, alebo požiadať o možnosť prezentácie projektov v priestoroch vodárenského múzea, alebo
priestoroch vodárenskej spoločnosti, za prítomnosti odborníkov. Pri vypracovávaní a prezentácii projektov je dôležitý
kontakt žiakov s odborníkmi a vedeckými pracovníkmi. Po
skončení každej prezentácie projektu treba diskutovať o prezentovanej téme.
Súčasťou vypracovania projektov sú aj postery, ktoré
zostanú zavesené na nástenke v triede.

94
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Témy pre zadávanie projektov:

•

•

Využívanie vody kedysi a dnes
(projekt pre žiakov 3. a 4. ročníka)
Pripravte si prezentáciu o spôsobe využívania vody v období od praveku až po súčasnosť. Doplňte prezentáciu obrázkami z rôznych období. Na prezentáciu môžete využiť
aj dramatizáciu v divadelnej hre, kde budete prezentovať
spôsob využitia vody na pitné účely a hygienické účely
v rôznych obdobiach.

(projekt pre žiakov 3. a 4. ročníka)
Zistite, ako boli obyvatelia Bratislavy zásobovaní pitnou
vodou pred vznikom prvých vodovodných sietí. Aký zdroj
pitnej vody bol využívaný na zásobovanie pitnou vodou
v Bratislave? Ako bol zabezpečený dostatok pitnej vody
pre Bratislavský hrad? Kedy vznikol prvý vodovod?

•
•

Vodovody v starovekom Grécku, Ríme a Egypte
(projekt pre žiakov 4. ročníka)
Zhotovte jednoduchý model vodovodov využívaný v uvedenom období. Na vytvorenom modeli ukážte spolužiakom
ako fungoval.

•

História zásobovania vodou v Bratislave
(prípadne v mieste bydliska)

História vývoja kanalizácie v Bratislave
(prípadne v mieste bydliska)
(projekt pre žiakov 3. a 4. ročníka)
Zistite, čo slúžilo na odvádzanie splaškových vôd pred vznikom kanalizácie. Kedy sa začala budovať prvá kanalizácia
v Bratislave? Ako sa táto kanalizácia čistila? Ako funguje
kanalizácia dnes?

Najstaršie vodovody na Slovensku
(projekt pre žiakov 3. a 4. ročníka)
Zistite, kde sa nachádzali najstaršie vodovody na Slovensku. Prečo vznikali práve v týchto miestach? Aká bola ich
dĺžka a na aký účel slúžili?

•

Kanalizácia v minulosti a dnes
(projekt pre žiakov 3. a 4. ročníka)
Vypracujte projekt o spôsobe odvádzania a čistenia splaškových a odpadových vôd v rôznych historických obdobiach. Zistite, kedy sa na Slovensku začali budovať prvé
kanalizačné siete a či sú všetky domácnosti dnes zapojené
na kanalizáciu.

4

Pitná voda
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4.5 Malý kolobeh vody zabezpečovaný vodárenskými spoločnosťami
Hlavná myšlienka

Žiaci si zopakujú v akých skupenstvách v prírode sa voda nachádza. Zistia, z akých zdrojov
pochádza pitná vody, ako sa z týchto zdrojov čerpá a ako sa upravuje.

Ciele

Žiaci na základe komiksového príbehu so Smädkom spoznajú:
skupenstvá vody
zdroje pitnej vody
úpravu vody
nenahraditeľnosť vody pre život a zdravie

Hodinová dotácia

Dve vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie.

Didaktické prostriedky

Pracovné listy, písacie potreby

Pri realizácii tejto modelovej úlohy sa žiaci oboznámia so skupenstvami vody v prírode, so zdrojmi pitnej vody, ich spôsobe
využitia a znovu využitia po vyčerpaní. Učivo témy „Malý
vodný obeh zabezpečovaný vodárenskými spoločnosťami“
vytvára nadstavbu učiva zaradeného do štátnych a školských
vzdelávacích programov v 2. až 4. ročníku, navrhnutý vo
forme komixového príbehu, preto jeho využitie pri rôznych
doplnkoch je vhodné ako v nižších, tak i vyšších ročníkoch.
V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ sústreďuje
pozornosť na nové pojmy. Vzájomná komunikácia učiteľ – žiak,
žiak – učiteľ, žiak – kolektív prebieha v uvoľnenej atmosfére,
kde sa učiteľ stáva rovnocenným partnerom žiakov, nepoučuje, ale motivuje, podnecuje a vedie. Využíva východiskové
poznatky žiakov získané z vlastných skúseností a vedomosti
nadobudnuté na vyučovaní, ﬁ xované prostredníctvom dostupných médií a literárnych zdrojov, ako je odborná detská
literatúra, encyklopedická literatúra, rozhlas, televízia, počítač, internet.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Musíme vodu pred pitím upravovať?
Aké typy vôd poznáte?
Ako sa dostane voda do školy?
Kde vzniká? Akú cestu voda prekonáva?
Ako je voda riadená počas svojej cesty?
Ako je voda upravovaná počas svojej cesty?
V akom stave sa nachádza voda, keď opúšťa vašu školu?
Ako človek využíva vodu pre svoje potreby?
Využívajú priemyselné závody pre svoju výrobu vodu?
Aké množstvo?
Čo sa deje s odpadovou vodou z priemyselných výrobných
procesov? Je ešte ďalej využiteľná?
Vieš kam odchádza voda z toalety?
Kde sa nachádzajú zdroje vody, z ktorých sa pitná voda
čerpá a následne dopravuje do vašej školy / domu, vášho
mesta / obce?
Kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd, v ktorej sú
odpadové vody z vašej školy / domu, vášho mesta / obce
čistené; po vyčistení kde sú vypúšťané?
Môžete sa spoľahnúť na váš vodovodný kohútik, že jeho
pootočením máte vždy na dosah kvalitnú čistú vodu? Je to
tak samozrejmé pre všetkých ľudí na Slovensku, na svete?
Viete, ktoré časti Slovenska využívajú ako pitnú vodu
podzemné a ktoré povrchové zdroje vody?
Viete si predstaviť život bez vody? Čím by ste pitnú vodu
vedeli nahradiť? Je možné nahradiť pitnú vodu inými
tekutinami vždy?
Prečo je dôležité uprednostniť konzumáciu pitnej vody
oproti minerálnym vodám a ochuteným nápojom?

96
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4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

1.

pracovný list

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

PLYNNÉ
SKUPENSTVO

pedagogicka_priruckaA4.indd 97

PEVNÉ
SKUPENSTVO

dátum

KVAPALNÉ
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4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

2.

pracovný list
dátum

Voda môže byť špinavá, takže predtým než ju budeme piť sa musÍ
upraviť. Upraví sa v úpravni vody a potom sa vedie cez potrubie
k nám domov.
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4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

3.

pracovný list
dátum
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4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

4.

pracovný list
dátum

PITNÁ VODA POCHÁDZA Z:
- podzemných vôd: pramene, studne
- povrchových vôd: vodárenské nádrže, toky

Zapamätaj si:
Aj ty môžeš pomôcť zachovať vodu čistú!
Neznečisťuj jazerá, rieky, pramene!
Nedopusť, aby sa olej a benzín dostávali do pôdy!
Navrhni ďalšie spôsoby, ako by si mohol pomôcť:

pedagogicka_priruckaA4.indd 100

11/22/10 9:24 PM

4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

5.

pracovný list
dátum
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Nájdi v osemsmerovke
nasledovné slová:
potrubie
spracovanie
jazero
znečistenie
prúd
pitný režim
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4 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

6.

pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Musíme vodu pred pitím upravovať?

V akom skupenstve sa voda v prírode nachádza?

Ako sa dostane voda do školy?

Čo sa deje s odpadovou vodou?

Vieš kam odchádza voda z toalety?

Viete, ktoré časti Slovenska využívajú ako pitnú vodu podzemné
a ktoré vodu povrchové zdroje vody?

Viete si predstaviť život bez vody?

Čím by ste pitnú vodu vedeli nahradiť?
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Je možné nahradiť pitnú vodu inými tekutinami vždy?

Prečo je dôležité uprednostniť konzumáciu pitnej vody oproti minerálnym vodám a ochuteným nápojom?

Zadanie:
Prečo sa musí prírodná voda upravovať, aby bola pitná?

Je pitná voda z vodovodu zdravšia ako minerálna voda?

Kde sa nachádzajú zdroje vody, z ktorých sa pitná voda čerpá
a následne dopravuje do vašej školy / domu, vášho mesta / obce?

Kde sa nachádza čistiareň odpadových vôd, v ktorej sú odpadové
vody z vašej školy / domu, vášho mesta / obce čistené; po vyčistení
kde sú vypúšťané?
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5

Znečistenie vody

5.1 Prírodné znečisťovanie vody (eutroﬁzácia)
Hlavná myšlienka

Žiaci spoznajú prírodné znečisťovanie vôd. Získajú vedomosti o príčinách vzniku a dôsledkoch
eutroﬁzácie vôd.

Ciele

Žiaci na základe pozorovania spoznajú:
zdroje znečistenia vôd
vplyvu znečistenia na iné organizmy
vzájomným väzbám medzi organizmami a prostredím

Hodinová dotácia

Dve vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda

Koncepcia vyučovania

Metódy – motivačný rozhovor, diskusia, brainstorming, pozorovanie.

Didaktické prostriedky

Farebné ﬁgúrky (napr. z Človeče, nehnevaj sa) alebo farebné cukríky, mikroténové vrecká,
farbičky, pracovné listy

11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

toxické látky

Po úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ rozdelí triedu
na štvorčlenné heterogénne skupiny, pričom každá bude posudzovať rozdielne „vzorky znečistenej vody“. Vzorky znečistenej vody vytvorí učiteľ zmiešaním rôzne sfarbených ﬁgúrok
(cukríkov) v mikroténovom vrecku, každá farba predstavuje
iný zdroj znečistenia.
Fialová farba sú sedimenty, červená pesticídy, zelená hnojivá, žltá olej a benzín a pomarančová toxické látky. Do každej
vzorky môže dať ľubovoľné množstvo rôzneho druhu znečistenia, môže vytvoriť aj vzorky len s jedným typom znečistenia.
Po oboznámení žiakov s významom jednotlivých farieb,
učiteľ s nimi diskutuje o jednotlivých zdrojoch znečistenia
a kladie im otázky.
Upozorní žiakov, že budú vytvárať stĺpcový graf na zobrazenie počtu znečisťujúcich látok nájdených v ich vzorke. Na osi
x sú druhy znečiťujúcej látky a na osi y ich množstvo.
Potom rozdá pracovné listy a “vzorky vody”. Žiaci riešia úlohu
podľa pokynov v pracovných listoch a výsledok graﬁcky zaznamenávajú. Ak učiteľ použije cukríky, upozorní ich, aby ich
nekonzumovali pred skončením úlohy.
Po realizácii úlohy skupiny prezentujú výsledky svojich pozorovaní a meraní a zdôvodňujú získané údaje. Prezentácia
všetkých skupín končí porovnávaním výsledkov jednotlivých
skupín. V následnej diskusii žiaci využívajú získané vedomos-

12

olej a ropa

•
•
•

Príklad graﬁckého znázornenia „znečistenia vzorky vody“

hnojivá

•

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Aký je rozdiel medzi pitnou vodou z vodovodu a vodou
z rybníka, resp. rieky, potoka?
Akými nečistotami môže byť znečistená voda v prírode?
(rozpúšťanie, prírodné katastrofy, erózia,
biologické oživenie).
Ako sa prírodná voda upravuje na pitnú vodu z vodovodu?
Kúpal by si sa v potoku / rieke vo vašej dedine / meste?
Kúpali sa tvoji rodičia, keď boli deťmi, v potoku?

pesticídy

•

ti pri zostavovaní odpovedí na kontrolné a problémové otázky.
V diskusii môže učiteľ prezentovať výsledky konkrétnych meraní kvality vody pochádzajúcej z miestneho zdroja, vyjadrené
vo farebnom grafe.
V druhom pracovnom liste je vysvetlený dôsledok nadmerného využívania priemyselných hnojív, eutroﬁ zácia. Učiteľ
diskutuje so žiakmi o schéme s eutroﬁ záciou, o jej dôsledkoch
a využíva otázky z časti zhrnutie. Pripomína dôsledky eutroﬁ zácie nielen pre živočíchy žijúce v týchto vodách (účinky
nedostatku kyslíka), ale aj negatívne účinky na človeka (alergické reakcie na sinice, produkcia toxínov).
V pracovných listoch sú navrhnuté zadania pre samostatnú prácu doma, zamerané na prácu s literatúrou, rozvíjanie
experimentálnej činnosti a zručnosti žiakov.

sedimenty

V metodickom celku o prírodnom znečisťovaní vôd sa žiaci
oboznámia so zdrojmi znečistenia vôd a ich dôsledkami v podobe eutroﬁ zácie („vodného kvetu“). Toto učivo je využiteľné
ako nadstavba učiva zaradeného do štátnych a školských
vzdelávacích programov v 1. až 4. ročníku, po minimálnych
obmenách vzhľadom na vekovú úroveň žiakov.
V úvodnom motivačnom rozhovore učiteľ sústreďuje
pozornosť na nové pojmy, zisťuje, či sa žiaci už stretli s niektorým z nových pojmov, ako napr. eutroﬁ zácia, vodný kvet,
sinice, riasy. Vo vzájomnej komunikácii navodzuje uvoľnenú
atmosféru a motivuje žiakov, podnecuje ich k vyjadreniu
vlastných názorov a vedie ich, pričom využíva ich doterajšie
vedomosti.

104
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5 PRÍRODNÉ ZNEČISTENIE VODY
5.1
1.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – EUTROFIZÁCIA
pracovný list
dátum

Znečisťovanie vody – prírodné znečisťovanie vody –
eutroﬁzácia
Voda v riekach a jazerách podlieha rôznym znečisteniam.
Na základe jednoduchého pokusu deﬁnujeme možné zdroje znečistenia vôd a ich dôsledok.

Aké sú zdroje znečistenia vôd?
Vo svojej „vzorke vody“ na základe farebného odlíšenia zdroja znečistenia zisti: ktoré činnosti ju znečistili, v akom množstve bola tvoja
vzorka znečistená, ktorou činnosťou.

Čo znamenajú jednotlivé farby?
FIALOVÁ FARBA = SEDIMENTY
ČERVENÁ FARBA = PESTICÍDY
ZELENÁ FARBA = HNOJIVÁ
ŽLTÁ FARBA = OLEJ A ROPA
POMARANČOVÁ FARBA = TOXICKÉ LÁTKY
Myslíš si, že všetky typy znečistenia predstavujú rovnaké riziko?
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5 PRÍRODNÉ ZNEČISTENIE VODY
5.1
2.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – EUTROFIZÁCIA
pracovný list
dátum

Do grafu zaznamenaj množstvo jednotlivých druhov znečistenia
v tvojej „vzorke vody“. Na x-ovej osi sú typy znečisťujúcich látok,
na y-ovej ich množstvo. Každý typ znečistenia zaznamenaj príslušnou
farbou, v množstve podľa ich počtu.
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5 PRÍRODNÉ ZNEČISTENIE VODY
5.1
3.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – EUTROFIZÁCIA
pracovný list
dátum

Vieš čo sa stane, ak sa v blízkosti vôd používa
priveľa priemyselných hnojív?
Preštuduj si nasledovnú schému.

ČISTÉ ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

HNOJENIE PRIEMYSELNÝMI HNOJIVAMI

DÁŽĎ ZMÝVA HNOJIVÁ DO VODY,
V NEJ SA PREMNOŽUJÚ SINICE A RIASY
A VYTVÁRA SA VODNÝ KVET

RASTLINY ODUMIERAJÚ A NA ROZKLAD
SPOTREBUVÁVAJÚ KYSLÍK

Videl si už niekedy na nejakom jazere podobný výsledok?
Myslíš si, že vo vode s eutroﬁzáciou môžu prežívať ryby?
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.1
4.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – EUTROFIZÁCIA
pracovný list
dátum

Porovnaj čisté jazero a jazero s vodným kvetom.

NORMÁLNE JAZERO

JAZERO PO EUTROFIZÁCII

Ktorý obrázok sa Ti viac páči a prečo?

Zakresli, ako podľa Teba vyzerá život vo vode s „vodným
kvetom“, čo je iný názov pre eutroﬁzáciu. Môže sa v takejto vode kúpať?
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.1
5.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – EUTROFIZÁCIA
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Aký je rozdiel medzi pitnou vodou z vodovodu a vodou z rybníka, resp.
rieky, potoka?

Akými nečistotami môže byť znečistená voda v prírode?

Čo môže spôsobiť vypúšťanie znečisťujúcich látok do vodných tokov?

Ovplyvní znečistenie vodného toku rastliny a živočíchy?
Bude to mať vplyv aj na človeka?

Čo spôsobí prienik znečisťujúcich látok do podzemných vôd?

Kde sa čistí odpadová voda?

Aké má dôsledky znečisťovanie vôd ľudskou činnosťou?

Poznáš kvalitu vody v jazere alebo rieke v tvojom okolí?
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Zadanie
Zisti, či sa v jazere, priehrade alebo potoku v okolí tvojho bydliska
môže kúpať.
Zisti, či sa v tomto jezere, priehrade alebo potoku kúpali tvoji rodičia,
keď boli deťmi.
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5.2 Prírodné znečisťovanie vody (erózia)
Hlavná myšlienka

Erózia je fyzikálny proces rozrušovania a odstraňovania časti zemského povrchu pôsobením
vonkajších činiteľov. Príčinou erózie je mechanické pôsobenie pohybujúcich sa okolitých látok.
Majú vzniknuté usadeniny vplyv na život vo vode?

Ciele

Žiaci na základe realizovaných experimentov, pozorovaní a meraní:
budú vedieť rozlíšiť prírodné znečisťovanie vôd a znečisťovanie vôd ľudskou činnosťou
budú schopní identiﬁkovať eróziu a vysvetliť jej príčiny
pochopia vplyv nečistôt na vodný ekosystém

Hodinová dotácia

Tri vyučovacie jednotky

Miesto realizácie výučby

Trieda, okolie školy

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie, experiment, projekt.

Didaktické prostriedky

2 čisté poháre naplnené čistou vodou, 2 akváriové rastliny
sušená fazuľa, cestoviny, 1 nádoba naplnená nečistotami, črepníková rastlina, voda, pôda,
kamene, hliníkové misky, noviny, väčšia nádoba na vodu

5.3 Znečisťovanie vody človekom
Hlavná myšlienka

Žiaci si uvedomia negatívny vplyv znečistenia vody na život vodného hmyzu a vplyv človeka na
život vo vode. Žiaci získajú vedomosti o rozličnom pôsobení znečistených vôd nielen na ľudský
organizmus, ale aj na rastliny a živočíchy.

Ciele

Žiaci na základe pozorovania a experimentu porozumejú:
vzťahu človeka s vodným ekosystémom
vplyvu znečistenia na iné organizmy
vzájomným väzbám medzi organizmami a prostredím

Hodinová dotácia

Jedna vyučovacia jednotka

Miesto realizácie výučby

laboratórium

Koncepcia vyučovania

Problémové a skupinové kooperatívne vyučovanie. Metódy – motivačný rozhovor, diskusia,
brainstorming, pozorovanie.

Didaktické prostriedky

Dve 10-litrové akváriá, 1 – 2 litre vody, saponát, niekoľko korčuliarok (rod gerris spp.),
Planktónna sieťka

•
•
•
•
•
•
•
•
•

5

Príklady otázok na motivačný rozhovor:
Čo spôsobí vypúšťanie znečisťujúcich látok
do vodných tokov?
Ovplyvní znečistenie vodného toku rastliny a živočíchy?
Bude mať znečistenie vodného toku vplyv aj na človeka?
Čo spôsobí prienik znečisťujúcich látok
do podzemných vôd?
Čím je voda po použití v domácnosti, v priemysle (odpadová voda) znečistená?
Kam odchádza pitná voda po jej použití (odpadová voda)?
Kde sa čistí odpadová voda?
Aké má dôsledky znečistenie podzemných vôd
ľudskou činnosťou?
Nachádza sa vo vašom blízkom okolí nejaká studňa?
Poznáte kvalitu vody v nej?

Znečistenie vody
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K tejto téme potrebujete nachytať niekoľko korčuliarok (rod
Gerris spp.). Korčuliarky nachytáte planktónnou sieťkou zo
stojatej vody (z jazierka).
Korčuliarky sa pohybujú po vodnej hladine, využívajú povrchové napätie vody. Pridaním saponátu do vody sa naruší
povrchové napätie vody a korčuliarky sa začnú topiť. Ihneď
ako sa začnú topiť ich vyberte sieťkou a prepláchnite v druhom akváriu a nechajte ich tam.
Žiakom vysvetlite ako môže znečisťovanie vody spôsobené
človekom ovplyvniť nielen kvalitu vody, ale hlavne život vo
vodnom ekosystéme. Ovplyvní to nielen živočíchy, ale aj rastliny a taktiež aj človeka.
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.2
1.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – ERÓZIA
pracovný list

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE
dátum

Sú dôležité korene rastlín?
Hypotéza:

Postup:
1. deň
Črepníkovú rastlinu vyberte z črepníka aj s pôdou. Rozdiskutujte význam koreňov pre rastlinu. Čo by sa stalo, keby rastlina nebola v črepníku, ale len v zemi a voda by prúdila len tak okolo rastliny?
Porozmýšľajte nad pojmom erózia.
Kde všade môžeme vidieť dôsledky erózie?
Vyberte sa do okolia školy a prezrite si vplyv erózie.
Zakreslite si okolie školy s rastlinami a eróziou (vhodnými miestami
sú blízkosť odtokov, odkvapové rúry, okraje ciest)
Diskutujte, či stromy a kry pomáhajú pred vplyvom erózie.

Čo si zistil?
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.2
2.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – ERÓZIA
pracovný list
dátum

Postup:
2. deň
Rozdeľte sa do skupín.
Pracovnú plochu pokry novinami.
Každá skupina má k dispozícii hliníkovú misku, dostatok zeminy na
naplnenie misky, vodu, malú nádobu, noviny a nejaké kamene.
Misku naplňte zeminou a na povrch umiestnite kamene.
Naplnenú misku položte šikmo tak, aby bola naklonená.
Pod misku umiestnite nádobu na zber vody.
Jeden zo žiakov naleje vodu na pôdu na strane, ktorá je vyššie.
Pozorujte, či v miske nastanú zmeny a či dôjde k pohybu.
Potom do misky nalejte väčšie množstvo vody a pozorujte.

Čo si zistil?
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.2
3.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – ERÓZIA
pracovný list
dátum

Môžu usadeniny ovplyvniť život vo vode?
Hypotéza:

Postup:
Do dvoch pohárov naplnených vodou vložíme cestoviny a fazuľu –
tie predstavujú rastliny a živočíchy.
Do jedného pohára postupne pridávame nečistoty, uzatvoríme
a zamiešame. Pozorujeme čo sa deje.
Po ustálení nečistôt v pohári pozorujeme a porovnáme oba poháre.
Cez ktorý pohár prechádza viac Slnka?
Pre ktorý pohár je dôležité Slnko?

Čo si zistil? Zapíš:

pedagogicka_priruckaA4.indd 114

11/22/10 9:24 PM

5 ZNEČISTENIE VODY
5.2
4.

PRÍRODNÉ ZNEČISŤOVANIE VODY – ERÓZIA
pracovný list
dátum

Zhrnutie:
Akými nečistotami môže byť znečistená voda v prírode?

Ako sa prírodná voda mení na pitnú vodu z vodovodu?

Kúpal by si sa v potoku / rieke vo vašej dedine / meste?

Kúpali sa tvoji rodičia, keď boli deťmi, v potoku?

Zadania:
Vypracuj referát na tému erózia. Aké sú jej príčiny a dôsledky.

Vo svojom okolí zisti miesta ovplyvnené eróziou.
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.3
1.

ZNEČISŤOVANIE VODY ČLOVEKOM
pracovný list

ZNEČISŤOVANIE VODY ČLOVEKOM
dátum

Ovplyvní znečistenie vody vodný hmyz?
Hypotéza:

Postup:
Do dvoch akvárií nalej 2 litre vody.
Do prvého akvária umiestni korčuliarky.

Pozoruj. Ako sa korčuliarky pohybujú?
Opíš svoje pozorovanie:

Postup:
Do vody nalej približne dve kvapky saponátu.

Pozoruj. Ako sa korčuliarky pohybujú?
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5 ZNEČISTENIE VODY
5.3
2.

ZNEČISŤOVANIE VODY ČLOVEKOM
pracovný list
dátum

Opíš svoje pozorovanie:

Postup:
Korčuliarky ihneď vyber z vody pomocou sieťky.
Vlož ich do druhého akvária s čistou vodou
(zľahka ich opláchni a pusti).

Zhrnutie:
Čo by sa stalo s korčuliarkou, ak by sme ju z vody ihneď nevylovili?

Môže ovplyvniť vodný ekosystém smetisko nachádzajúce sa v bezprostrednej blízkosti vody?

Aký vplyv na prostredie má umývanie áut pri vode?

Môže znečistenie vody ovplyvniť podzemnú vodu?

Ovplyvní znečistenie vody aj rastliny?

Zadanie
Aký vplyv môže mať únik ropy z ropných tankerov na vodné vtáky?
Preskúmajte okolie vášho vodného ekosystému. Zaznamenajte.
Nachádzajú sa v blízkosti vášho potoka, rieky,
jazera smetiská, podniky?
Zistite, aké rastliny a živočíchy sa vyskytujú vo vodnom ekosystéme
v blízkosti školy.

pedagogicka_priruckaA4.indd 117

11/22/10 9:24 PM

Záver
Metodická príručka o vode pre základné školy – primárne
vzdelávanie je súčasťou vzdelávacieho programu Bratislavskej vodárenskej spoločnosti, a. s. (BVS) Modrá škola. BVS
vyjadruje presvedčenie, že príručka bude pre pedagógov
užitočná pri ich príprave na vyučovací proces a pri ich plánovaní mimoškolských aktivít.
Modrá škola je dlhodobým vzdelávacím programom pre
deti a mládež všetkých vekových kategórií od materských
škôl po vysoké školy. Cieľom programu je zvýšiť informovanosť mladých ľudí o téme pitnej vody z vodovodu a ovplyvniť
ich postoje k nej. Zámerom programu je rozšíriť vedomosti
mládeže o hodnote vody, ochrane vody a vodných zdrojoch
a o ochrane životného prostredia. BVS v rámci programu
študentom ponúka možnosť konzultácií vodohospodárskych
tém a motivuje ich pre profesionálnu orientáciu na vodárenské odvetvie.
Bratislavská vodárenská spoločnosť sa pre realizáciu programu Modrá škola rozhodla na základe výsledkov
prieskumu, ktorý poukazuje na nedostatočnú informovanosť
mladých ľudí o kvalite pitnej vody na Slovensku, o hodnote
pitnej vody, o spôsobe, ako sa do domácností pitná voda
dostane, o účeloch využitia vody a podobne. Prieskum tiež
ukázal, že deti a mládež majú často nesprávne hygienické
návyky a nedodržujú správny pitný režim.
V spolupráci so školami, učiteľmi a v osvete zameranej na
deti a mládež vidí BVS veľký potenciál, ako vhodným spôsobom šíriť informácie o pitnej vode z vodovodu a vodárenských činnostiach. Kľúčom k pozitívnym výsledkom v tejto oblasti je dlhodobosť a neustály rozvoj rozbehnutého programu.

V rámci vzdelávacieho programu BVS organizuje viacero
aktivít, akými sú súťaže pre deti, školenia pre pedagógov,
semináre pre študentov, tvorba náučných publikácií, exkurzie do vybraných vodárenských objektov a podobne. Viac
sa o programe, jeho aktivitách a možnosti zapojenia sa doň
dozviete na internetovej stránke www.modraskola.sk
Pre Bratislavskú vodárenskú spoločnosť je okrem podpory
vzdelávania dôležitá aj podpora charitatívnych, kultúrnych,
športových a spoločenských podujatí, prioritne v rámci územia jej pôsobenia. Sponzoruje konkrétne osoby a inštitúcie,
podporuje alebo je spoluorganizátorom rôznych programov,
podujatí a projektov. V našom úsilí pokračujeme aj prostredníctvom Nadácie Voda.
Osveta o pitnej vode z vodovodu sa prelína aj marketingovými aktivitami našej spoločnosti. Zámerom je prostredníctvom nich budovať dôveru s našimi zákazníkmi, dodávateľmi
a partnermi. Snažíme sa neustále zlepšovať služby pre zákazníkov, komunikovať s nimi a širokou verejnosťou prostredníctvom PR akcií, PR článkov, prostredníctvom informačných
a propagačných materiálov, ročnej správy a podobnými
aktivitami.
Pre verejnosť BVS každý rok organizuje podujatia Deň
otvorených dverí a Noc múzeí a galérií vo Vodárenskom múzeu, počas ktorých je pre návštevníkov pripravený zaujímavý
program. Vodárenské múzeum je zároveň prístupné verejnosti v priebehu celého roka s možnosťou exkurzie do múzea
a ďalších objektov BVS.
Viac informácií o Vodárenskom múzeu nájdete na internetovej stránke www.vodarenskemuzeum.sk
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