Výukové materiály

Název: Jak vyčistit špinavou vodu?
Téma: Filtrace
RVP: Prostředí mého života, živá a neživá příroda
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Voda pro život

Předmět (obor): prvouka
Doporučený věk žáků: 2.–5. třída
Doba trvání: 4 vyučovací hodiny – projektový den
Specifický cíl: naučit žáky naplánovat a provést badatelskou činnost a vyhodnotit její výsledky

Seznam potřebného materiálu:
Věci pro filtraci: např. plátno, kávový filtr, štěrk, vata, buničina, nylonová a vlněná tkanina, dřevěné
piliny, dřevěné uhlí, písek hrubý a jemný, hrubá a jemná kukuřičná drť, sítka a cedníky apod.
Lektor/učitel: nůžky nebo nůž na řezání PET lahví, gázové čtverečky, gumičky, barevné samolepky na
členění do skupin, pracovní listy pro žáky, obrázky (nálepky) na jmenovky pro úvodní aktivity a rozdělení
do skupin, voda, zahradní substrát na výrobu špinavé vody, nádoba na výrobu špinavé vody
Žáci: 2 ks PET lahví, gumičky, hadry na utírání rozlité vody, igelit na lavici, pracovní oděv

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Opakovaná filtrace špinavé vody
Porovnání různých filtračních materiálů

Anotace:
Úvodní čtyřhodinová část k tématu Voda pro život, zabývající se problematikou možností čištění vody. Po motivační části, která
je zaměřena na situace spojené s nedostatkem čisté vody (např. povodně), se žáci snaží filtrací vyčistit špinavou vodu. Přitom si
mohou samostatně vybrat mezi nabídnutými filtračními materiály a snaží se vyhodnotit, který z nich je nejúčinnější nebo
nejpraktičtější. Nakonec se společně domlouvají na náležitostech zápisu. Pro případ potřeby jsou k dispozici i doplňující
pracovní listy s drobnými aktivitami (osmisměrka, křížovka, příběh…).

Harmonogram výuky:

Předlaboratorní příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

čas

potřebné vybavení
a pomůcky
Skleničky na nabrání vody
z potoka a rybníka

Procházka

1 vyuč. hodina
Obrázky pro dělení žáků do
skupin

1. Práce
s textem

20–25 minut
(2. tř.)

Texty ke čtení

35–40 minut
(5. tř.)

…………………

…………

2. První nápad

10–15 minut

…………………..

Pracovní list Jak vyčistit
špinavou vodu

činnosti žáků

Řídí diskuzi o vodě,
rostlinách v okolí potoka,
zvířatech.
Ptá se žáků na čistotu vody,
co ji ovlivňuje.
Rozdělí žáky do skupin dle
obrázků.

Aktivně se účastní
vycházky, pozorují okolí.
Ptají se, hledají odpovědi
na položené otázky,
diskutují o vodě.

2. třída: Učitel si vybere
jeden z textů a přečte jej.
Vysvětlí neznámá slova.
Řídí diskuzi o tom, zda se
žáci již setkali se situací, kdy
potřebovali čistou vodu
a neměli ji.
5. třída: Učitel text nečte,
rozdá jej žákům a ti jej
předčítají. Jinak stejné.
…………………………

Rozdá pracovní listy,
vysvětlí zadání
a individuálně pomáhá.

5. třída: Žáci postupně
předčítají rozdaný text.
Snaží se mu porozumět
a komentují ho. Aktivně
reagují při diskuzi.
………………………
Každý se sám snaží
vyplnit pracovní list. Po
chvíli pracují ve dvojicích
a diskutují o svých
nápadech.

Praktická (badatelská) činnost

Učitel pomáhá, je-li
požádán.

Žáci sestavují filtrační
zařízení a vybírají si
vhodný filtrační
materiál.
Filtrují špinavou vodu
a vedou jednoduchý
zápis do pracovního
listu. Navzájem si
pomáhají.
Volně se pohybují po
třídě a diskutují mezi
sebou.

Opakovaná
filtrace špinavé
vody

Vyhodnocení
výsledků

Učitel vysvětluje, jak
sestavit filtr vyrobený z PET
lahve, pomáhá žákům, aby
jej úspěšně připravili.
Učitel ukazuje, kde jsou
různé materiály vhodné
k filtraci.
Učitel chystá špinavou vodu
a rozděluje ji mezi žáky.

2. třída: Žáci poslouchají
se zavřenýma očima
učitelem čtený text.
Aktivně reagují při
diskuzi.

Shrnutí:
Součásti zápisu
Možnosti
filtrace

10–15 minut

Jednotlivé filtrační sestavy
a pracovní listy

Učitel moderuje
vyhodnocování výsledků.

Žáci porovnávají
jednotlivé výsledky.

Prezentace
výsledků

Věci pro filtraci: např.
plátno, kávový filtr, štěrk,
vata, buničina, nylonová
a vlněná tkanina, dřevěné
piliny, dřevěné uhlí, písek
hrubý a jemný, hrubá
a jemná kukuřičná drť, sítka
a cedníky apod.; gázové
čtverečky, gumičky

činnost učitele

Na závěr
diskuze o tom,
co se jim
povedlo,
co se jim líbilo.

10–15 minut

Pracovní listy

Učitel se ptá, pomáhá
formulovat závěrečné
shrnutí.

Žáci formulují poznatky,
ke kterým došli.

1 vyuč. hodina
(u menších
trochu déle)

Pracovní list Jak vyčistit
špinavou vodu
Žáci: 2 ks čirých PET lahví,
gumičky, hadry, igelit na
lavici

Domácí úkol pro žáky:

Není.

Přípravy pro učitele
1. hodina – motivace a předlaboratorní příprava:
a) komunitní kruh na koberci
x
x
x

Lektoři i žáci se představí a řeknou, co rádi dělají, každý si napíše jméno na samolepku a nalepí si
ji na sebe.
Řekneme si, co bude cílem dnešního Dne vody (voda, čistota vody, něco nového se naučit,
budeme dělat „vědeckou“ práci…)
Co je „vědecká práce“ – řízená diskuze.

b) hledání obrázku v místnosti
x
x

Každý si najde jeden obrázek ve třídě, který si přilepí na svou samolepku ke jménu, tím se také
rozdělí do skupin. (Rozdělení do skupin VŽDY náhodné!)
Zamyšlení se nad tím, proč byly vybrány právě tyto obrázky, jak souvisí s vodou (event. s čím
jiným).

c) půjdeme ven
x
x
x
x

Podíváme se k potoku, jak je čistý, nabereme vodu.
Co ovlivňuje to, jak je voda čistá?
Jak ovlivní čistota vody to, co ve vodě roste a žije?
Jak můžeme my ovlivnit, zda bude voda čistá?

d) hry – podle potřeby

2. hodina – vymezení problému – potřeba čisté vody:
Úvod do tématu – (podle potřeby zvolit text 1 nebo text 2)

Text 1
Alí – jsou mu čtyři roky, ale už statečně vleče dva plastové kanystry plné vody. Kanystry téměř tak
velké jako on sám. Krůček po krůčku poponáší břemeno, co chvíli odpočívá, ale netrucuje. Všichni
v severoafghánské vesnici Daraj-suf totiž po staletí vědí, že voda je vzácná. A že pro ni děti chodí
prakticky od okamžiku, co se postaví na nohy. Malý nosič nemusel až dolů, k vrtošivé řece, odkud
braly vodu generace jeho předků. Řeka jim odjakživa sloužila nejen k zavlažování polí rozesetých
v jejím okolí, ale i jako koupelna, prádelna a v neposlední řadě toaleta. Teď mají v Daraj-sufu studnu.
Přesněji řečeno, v osadě a jejím okolí je devatenáct vrtaných a sto deset kopaných studní, které jsou
neustále obsypány malými nosiči vody. A které tu spolu s místními obyvateli vybudovala humanitární
organizace.
„Kdo má alespoň trochu rád sebe a svoji rodinu, ten už pro vodu do řeky nechodí,“ vysvětluje Vahid,
manažer darajsufského projektu, který zde strávil pět let života. „Počet průjmových onemocnění se tu
snížil asi o 60 %,“ tvrdí velitelův zástupce, inženýr Korbon. Jeho slova potvrzuje i zdejší lékařka
Gulčehra, původem ze sousedního Tádžikistánu. „Na tyto choroby zde umíraly hlavně ženy a děti,
před časem jsme zaznamenali dokonce epidemii cholery. Nyní je situace lepší, i když ještě řada lidí
chodí pro nebezpečnou vodu do řeky,“ vysvětluje lékařka, která se na jednu ze studen dívá ze své
ordinace.
A špatná voda je výkonný zabiják. Průjmová onemocnění jsou v zemi nejčastější příčinou úmrtí
v případě dětí mladších pěti let – statistici tvrdí, že jim rok co rok podlehne na 85 tisíc malých
Afghánců. Jistě přes 60 %, možná až tři čtvrtiny afghánských rodin nemají přístup ke kvalitní vodě –
podobně nepříznivé podmínky k životu mají lidé jen v několika nejchudších afrických zemích.
Článek vyšel 16. června 2007 v deníku Mladá fronta DNES – zkráceno
Text 2
Ještě na něčem jiném trval Caleb. „Yane,“ řekl, „neměl byste už pít tu vodu z potoka, sotva teče.
Slunce ji vyhřálo a začíná se toho v ní hemžit nějak moc, než aby to bylo zdravé.“
„Co můžeme dělat, pane Clarku?“
„Vykopejte si studnu!“
„Pche! My jsme tady pro zábavu,“ odpověděl Sam.
„Vykopejte si indiánskou studnu,“ řekl Caleb. „To máte za půl hodiny. Pojď, já ti to ukážu.“
Vzal rýč, našel suché místo a asi sedm metrů od horního břehu rybníka vyhloubil čtvercovou jámu
o stranách dlouhých něco přes půl metru. Když se dokopal asi do metrové hloubky, začala do jámy
rychle vsakovat voda. Prohloubil jámu až na metr dvacet, pak toho musel nechat pro vtékající vodu.
Vzal putnu a vybral blátivou vodu až do dna, pak počkal, až se jáma znovu naplnila, a znovu ji
vyprázdnil. Po trojím vyčerpání vtékala do jámy voda chladná, chutná a průzračná jako křišťál.
„Tak,“ řekl, „voda je z vašeho rybníka, ale je pročištěna sedmi metry hlíny a písku. Takhle si opatříte
i z nejšpinavější bažiny čistou vodu. To je indiánská studna.“
Ernest Thompson Seton: „Dva divoši“
Vyberte si jeden textů, nebo si připravte vlastní.
x
x
x
x

Před přečtením textu napsat na tabuli cizí slova a vysvětlit jejich význam.
Přečíst text.
Otázky: Setkali jste se už se situací, kdy byla zapotřebí voda, ale k dispozici byla pouze špinavá
voda? Kdy? Za jakých okolností? Jak si účastníci poradili?
Jak byste vy sami vyčistili vodu z řeky, aby se dala pít? – řízená diskuse (sám-dva-všichni)

Rámec práce: Jak vyčistit špinavou vodu?
Formulace otázky nebo problému
Hypotéza
Praktické řešení
Písemný záznam, vč. závěru

Práce žáků:
1. krok (sám):
„První nápad“
Každý sám přemýšlí o problému a zapisuje si své nápady do dvou
odstavců.
U prvňáčků (chceme-li tuto práci zkusit již v první třídě) pracujeme
společně a nápady píšeme na tabuli. Ve 2. pololetí 2. třídy již žáci do jisté
míry zvládají samostatnou práci.

2.

krok (dva):

Společně se spolužákem nebo ve skupině vypracovávají postup, který
prakticky vyzkoušejí a vypracují o něm zápis. Vyhodnotí výsledky, upraví
postup a pokračují ve filtraci, jak dlouho je třeba (až jsou spokojeni
s dosaženou čistotou vody).

3. hodina – filtrace vody – pokračování – porovnání filtrů
Filtrační materiál
Na základě výsledků předchozího pokusu žáci
formulují nové zadání:
Vyzkoušet schopnost různých materiálů zachytit
nečistoty obsažené v bahnité vodě.
Navržené materiály:
Plátno, kávový filtr, štěrk, vata, buničina,
nylonová a vlněná tkanina, dřevěné piliny,
dřevěné uhlí, houbička na mytí nádobí, papírové
kuchyňské utěrky, písek.

Výroba filtrů:
Ustřižená horní část čiré plastové lahve od minerálky, vyplněná do určité výšky daným materiálem.

Žáci porovnávají rychlost a účinnost různých materiálů použitých k filtraci.
Přitom zjišťují: „Vyrobit filtr dá spoustu práce.“ „Potřebujeme víc místa na stole.“ „Filtr se nám ucpal.“
„Čím větší je filtr, tím déle filtrace trvá, ale zato je voda čistší.“ „Každému to vychází jinak.“ „Mohli
bychom udělat vrstvy z různých materiálů.“

K jakým výsledkům jsme došli? – Společná řízená diskuze – příklady otázek vyučujícího:
•
•
•
•
•

Je jenom jeden správný filtr nebo je jich víc?
Fungují všechny filtry stejně nebo jsou některé lepší?
Shodneme se všichni na tom, která náplň filtru je nejlepší?
Co má být v zápisu?
Vybereme si příště na pokusy bezbarvou nebo barevnou lahev, nebo je to jedno?

3. krok (všichni) – společné vyhodnocení výsledků a prezentace
(Tohle je vhodnější pro starší a zkušenější žáky – pro mladší raději zkrátit; ev. použít k diskuzi již připravený pracovní list.)

Po provedení práce jsou všechny protokoly umístěny na nástěnce a žáci v pracovních skupinách
(dvojicích) diskutují o náležitostech, které by měl splňovat ideální protokol.
Chybí něco důležitého? Může podle tohoto zápisu práci přesně zopakovat někdo, kdo ji neviděl?
Můžeme něco vylepšit?
Pak formulují závěrečná shrnutí.
Společně vypracovávají schéma protokolu, které budou napříště všichni dodržovat.
Projdou si svůj vzor a promýšlejí, co udělali dobře a co by mohlo být lépe.
Příklad:
a)
b)
c)

d)

e)

Název pokusu
Napsat velkým písmem, podtrhnout, nezapomenout jméno a datum.
Pomůcky
Vyjmenujte použitý materiál a vybavení nebo přístroje.
Text
Když plánujeme svůj vlastní pokus, který jsme ještě nedělali, napíšeme nejprve hypotézu. Když už
jsme pokus dělali, popíšeme postup práce a výsledky.
Schéma nebo obrázky
Schéma nebo obrázky musí být přehledné a názorné, nepíšeme přes ně. Když máme obrázků víc,
musíme je očíslovat a také napsat vysvětlivky.
Závěr
Musíme napsat, jak práce dopadla a jestli se naše hypotéza potvrdila nebo nepotvrdila. Taky
můžeme napsat, jak budeme pokračovat nebo jak pokus příště změníme.

1. hodina – závěr:
x
x

Úklid
Zhodnocení laboratorních prací. Bylo něco obtížného? Překvapilo nás něco? Jak bychom mohli
v práci pokračovat?
x

Hry:

Osmisměrka (jsou dvě varianty;
pro mladší je doplněna o slova,
která mají hledat)
Křížovka
Tvorba krátkého příběhu s pěti
slovy: Voda, pitná, slunce,
člověk, brzy.

Poznámky:
Postup přípravy filtrační sestavy
Čirou plastovou lahev nařízneme a přestřihneme v místě zúžení. Spodní
část lahve slouží jako kádinka. U horní části odšroubujeme víčko a místo
něj dáme dvojitou vrstvu gázy (stačí čtvereček 5×5 cm), kterou
připevníme gumičkou, aby nám materiál použitý při filtraci nepropadl ven.
Horní část otočíme o 180 stupňů a vyplníme ji do určité výšky daným
materiálem (jedním nebo více). Pak ji nasadíme jako improvizovanou
nálevku na spodní část lahve a můžeme začít filtrovat.
Menší žáci si samozřejmě nestříhají lahve sami, ale pomáhá učitel, lektor.
Bude-li učitel ve třídě sám, je lepší lahve vybrat dříve (podepsané, aby se
o ně nehádali) a rozstříhat je před hodinou.
Příprava „špinavé vody“ k filtrování
Nejrychlejší a nejbezpečnější je rozpustit cca 5 lžic zahradnické půdy na každý litr
vody a dobře promíchat. Voda je pak opravdu černá, obsahuje i částečky rostlin,
drobné kamínky apod., přitom se však nemusíme obávat přítomnosti opravdu
škodlivých nebo nebezpečných látek ve směsi.

Řešení křížovky

KŘÍŽOVKA
Pitná voda je velmi cenná a u nás teče každému…..
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Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
V textu pro učitele jsou označeny části, které jsou vhodné jen pro starší žáky.
Pro mladší žáky jsme doplnili osmisměrku o slova, která jsou v ní schovaná (déšť, kapka, kroupy, led,
louže, mrak, moře, pára, potok, rak, rybník, řeka, sníh, vločka), a omezili tak práci žáků jen na jejich
vyhledávání.
Starším žákům můžeme sdělit počet slov, která by měli nalézt (14).
Na filtraci jsou předepsány čiré PET lahve, aby bylo možné snadno porovnat výsledek filtrace, ale
mnohem snadněji se seženou zbarvené lahve, a proto jsme přefiltrovanou vodu někdy přelili do
průhledných kelímků od jogurtu.

Reflexe po hodině
Tuto aktivitu jsme pilotovali od druhé do páté třídy. U mladších bývá největší problém se zápisem, děti
ještě píší pomalu a pracovní listy je moc nebaví. Přesto máme vyzkoušeno, že i druháci vše zvládnou,
potřebují jen více času. Den vody vždy proběhl dobře. Dětem i paní učitelkám se program líbil. Náplň
byla přiměřená, některé aktivity proběhly jen ve vyšším ročníku. Děti byly nadšené a spontánně se
ptaly, zda přijdeme znovu.
U mladších žáků je nutné na samotnou filtraci vyčlenit alespoň dvě hodiny.
Aktivitu jsme zkoušeli i na druhém stupni. Vzhledem k rozvrhu na druhém stupni byla aktivita
rozkouskována, což se moc neosvědčilo, protože se příliš mnoho času muselo zbytečně věnovat
úklidu. V této věkové kategorii učitelé vyzkoušeli rozdělit do skupin různé materiály, aby bylo možné
porovnat více rozdílných výsledků. Žáci na to přistoupí, ale osvědčilo se nám nechat jim pak určitý čas,
aby si vyzkoušeli takovou náplň do filtru, která je zajímá.

Navazující a rozšiřující aktivity
Voda II – Jak vylepšit filtr? Jak nejlépe vytvořit složený filtr?
Je vhodnější nastavit několik jednoduchých filtrů nad sebe, nebo vytvořit jeden veliký filtr naplněný
vrstvami různých materiálů? Proč je tomu tak? Jaké jsou výhody a nevýhody každého z nich?
Voda III – Je čirá voda čistá?
Co když ve vodě rozpustíme cukr nebo sůl? Jak jinak než chutí poznáme, že v čiré vodě „něco“ je?
Můžeme k odstranění rozpuštěné soli použít filtr? Jak to víme?
Robinson – Pitná voda
Aktivita zaměřující se na vypařování a improvizovanou destilaci vody. Zabýváme se různými
skupenstvími vody.

