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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:

5
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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.
6
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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!

7
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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?

8
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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?

9
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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.

10

pracovny_zosit_finalA4.indd 10

11/22/10 8:40 PM

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.

11
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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:

12
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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:

13
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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:

14
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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?

15
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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?

16
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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?

17
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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:

18
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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

19
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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.

20
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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.

21
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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.

22
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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?

23
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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.

24
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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.

25
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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.

26
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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 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?

30

pracovny_zosit_finalA4.indd 30

11/22/10 8:40 PM

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 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?
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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.
42
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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.
43
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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
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 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
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

D
PRÁŠOK
NA
PRANIE

G
KYSELINA
VÍNNA
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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 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 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?):

66

pracovny_zosit_finalA4.indd 66

11/22/10 8:40 PM

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 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
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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.
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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.
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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 PITNÁ VODA
4.5

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

1.

pracovný list

MALÝ KOLOBEH VODY ZABEZPEČOVANÝ
VODÁRENSKÝMI SPOLOČNOSŤAMI

PLYNNÉ
SKUPENSTVO

PEVNÉ
SKUPENSTVO

dátum

KVAPALNÉ
SKUPENSTVO
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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:
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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

bezpečná
ﬁlter
nádrž
voda
dobre
čistiareň
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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 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 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:
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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.
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