Mgr. Bc. Zdeňka Handlířová

Projektový den „Voda nad zlato“
Přípravná fáze projektového dne
- setkání s pedagogickými pracovníky a společné plánování akce, rozpis úkolů jednotlivým
vyučujícím.
- tematická výzdoba prostor školy.
- nákup surovin na vaření

Průběh projektového dne
- všechny žákyně se setkají v tělocvičně, kde se jim oznámí téma projektového dne a budou
poučeny o bezpečnosti v průběhu celého dne.
- po té všechny žákyně přejdou do interaktivní třídy, kde se podívají na krátký film „O
vodičce“ https://www.youtube.com/watch?v=4O7fQjK36G0
- po té se žákyně rozdělí na dvě skupiny
- první skupina odejde do třídy fyziky, kde každá žákyně dostane vytištěný materiál Voda –
základ života (viz příloha č. 1). Po prostudování tohoto materiálu nakreslí každá žákyně,
v rámci předmětu výtvarná výchova, svojí vlastní představu o koloběhu vody. Po splnění
tohoto úkolu, v rámci předmětu český jazyk, napíšou báseň nebo úvahu na téma voda. Na
závěr si žákyně vypracují pracovní list a zahrají si společenskou hru (viz příloha č. 2).
- druhá skupina odejde do cvičné kuchyňky, kde si v rámci předmětů pracovní vyučování a
technologie uvaří rybí polévku (technologický postup viz příloha č. 3). Po uvaření polévky se
žákyně na svých stanovištích vystřídají.
- po splnění všech úkolů se všechny žákyně společně podívají na pohádku O živé vodě
https://www.youtube.com/watch?v=IYDyE5oFnuw

Cíl projektového dne
Cílem tohoto projektového dne je získat povědomí o důležitosti vody pro život člověka a pro
život všech na planetě. Naučit se vodou šetřit a zjistit způsoby, jak úspěšně vrátit
vypotřebovanou vodu zpět do přírody, což bude prospěšné pro další život. Neposledním
cílem je propojení dalších předmětů, které se týkají vody a ne pouze chemie a ekologie.
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Klíčové kompetence:






kompetence komunikativní
kompetence občanské
kompetence pracovní
kompetence k řešení problému
kompetence sociální

Závěrečná reflexe:
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Příloha č. 1
Voda - základ života
Voda spolu se vzduchem tvoří základní podmínky pro existenci života na Zemi. Voda je také
základní stavební látkou živých těl. Většina organismů obsahuje cca 60 % vody, některé
dokonce i 99 %.





veškeré vodstvo na zemi se nazývá hydrosféra
97 % vody na Zemi představuje voda slaná
na sladkou vodu připadají tedy pouze 3 % (polární ledovce, podzemní vody, jezera
a řeky a atmosféra)
největší zásobárnou sladké vody jsou ledovce – cca 2%

Vše začíná koloběhem vody v přírodě.
Voda se v průběhu nepřetržitého procesu přeměňuje na plyn (vodní pára), kapalinu (voda
v oceánech, déšť) a pevné skupenství (sníh, led). Tento proces se nazývá koloběh vody neboli
hydrologický cyklus. K oběhu dochází účinkem sluneční energie a zemské gravitace. Voda se
vypařuje z vodních zdrojů - oceánů, vodních toků a nádrží, ze zemského povrchu (výpar,
evaporace) a z rostlin (transpirace). Po kondenzaci páry dopadá jako srážky zpět na zemský
povrch, a to ve formě deště a sněhu. Zde se část vody hromadí a odtéká jako povrchová voda
či se vypařuje nebo vsakuje pod zemský povrch a vytváří podzemní vodu. Ta po určité době
znovu vystupuje na povrch ve formě pozvolného podzemního odtoku pramenů.
Člověk však mnohdy do přirozeného koloběhu vody neuváženě zasahuje například budováním
přehrad, melioračními zásahy, zavlažováním rozsáhlých území, napřimováním vodních toků,
atd. Tím ovšem vážně ohrožuje vodní režim krajiny, což se v současné době projevuje stále
častějšími přívalovými dešti a povodněmi.
Víte, že…





61 % dešťové vody se odpaří ještě před dopadem
16 % dešťové vody stéká zpátky do vodních toků
23 % dešťové vody se vsákne do půdy
Největší přehrada světa Tří soutěsky v Čině pojme 39 miliard m3 vody, tj. asi 54
objemů našeho Orlíku

Jak už bylo zmíněno v úvodu, bez vody by neexistoval život. Před mnoha milióny let ve vodě
život vznikl a dodnes je veškerý život na vodu vázán. V mnoha zemích suchých oblastí je
dostatek zdrojů kvalitní pitné vody už nyní limitujícím faktorem civilizačního rozvoje.
Za posledních 50 let se zvýšila celková spotřeba 4x. Souvisí to nejen s růstem populace, ale i
se změnou způsobu lidského života.
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Příloha č. 2
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Příloha č. 3
Rybí polévka

Suroviny:
1 ks cibule

30 g petržel

30 g celer

petrželka

sůl

nové koření

30 g mrkev

1 ryba - hlava, kosti, ploutve a ocas z
jednoho kapra

česnek
Postup:

Dobře očištěnou hlavu, ocas, ploutve a ocas dáme do hrnce, přidáme na plátky nakrájenou
zeleninu, rozpůlenou cibuli, česnek, sůl a koření. Zalijeme osolenou vodou a zvolna vaříme.
Když je maso měkké, polévku přecedíme. Vývar podle chuti přisolíme a vložíme do něj
obrané maso z hlavy. Doplníme opraženou houskou a petrželkou a podáváme.
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