Výukové materiály

Název: Jak vylepšit filtr? (Voda II)
Téma: Filtrace vody, několikanásobný filtr
Úroveň: 1. stupeň ZŠ
Tematický celek: Voda pro život

Předmět (obor): prvouka, přírodověda
Doporučený věk žáků: 1.–5. třída
Doba trvání: 2–3 vyučovací hodiny (dle věku žáků)
Specifický cíl: vylepšit způsob filtrování, výběr a kombinace vhodných filtračních materiálů

Seznam potřebného materiálu:
Věci na filtraci: např. plátno, kávový filtr, štěrk, vata, buničina, nylonová a vlněná tkanina, dřevěné
hobliny, dřevěné uhlí, písek hrubý a jemný, hrubá a jemná kukuřičná drť, sítka a cedníky apod., gázové
čtverečky, gumičky, rozstříhané obrázky na členění do skupin, nálepky na jmenovky, věci na hry, voda,
zahradní substrát na výrobu špinavé vody, nádoba na výrobu špinavé vody
Žáci: 2 ks čirých PET lahví, gumičky, hadry na utírání rozlité vody, igelit na lavici, pracovní oděv

Seznam praktických (badatelských) aktivit:
Sestavení jednoduchého filtračního zařízení, jeho vylepšení
Navržení a vyzkoušení složeného filtru
Co žije v čisté vodě?

Anotace:
V této lekci budeme na základě předchozích zkušeností vylepšovat filtr. Vyhodnotíme nejlepší materiály
pro filtraci, zdokonalíme filtrační zařízení a budeme si povídat o tom, co žije v čisté vodě.

Harmonogram výuky:

Dělení do skupin
podle obrázků;
diskuze nad názvy
skupin

Ve skupinách
sestavují složený
filtr naplněný
materiály, které
byly vyhodnoceny
jako nejúčinnější.

Žáci ve skupinách
vyhodnocují kvalitu
filtrované vody.
Žáci diskutují
o zvířatech, které
žijí v čisté vodě.

Prezentace
výsledků

Praktická (badatelská)
činnost

První nápad – Jaký
materiál je jako
náplň filtru nejlepší
a druhý nejlepší?
Vycházejí
z předchozí
zkušenosti
a vyzkoušejí.

Vyhodnocení výsledků

Předlaboratorní příprava

Úvod do tématu
– motivace

náplň práce

Prezentace
výsledků – jak
filtrace, tak toho,
co zjistili o zvířatech
žijících v čisté vodě

Domácí úkol pro žáky:

čas

5–8
minut

10
+
15
+
10
minut

25
minut

15
minut

5
minut

potřebné vybavení
a pomůcky

Rozstříhané obrázky
jednotlivých skupin,
nálepky na popsání
jednotlivých členů

Pracovní list První
nápad
PET lahve na filtrační
zařízení
Filtrační materiál,
gázové čtverce,
gumičky, špinavou
vodu
PL Jak nejlépe
vyrobit filtr

činnost učitele

činnosti žáků

Učitel ještě před
hodinou viditelně
rozmístí po učebně
obrázky zvířat žijících
v čisté vodě,
rozstříhané na tolik
částí, kolik je žáků ve
třídě (rozdělení do
skupin po cca
4 dětech).
Rozdá PL První
nápad.
Vysvětlí princip
změny jen jednoho
parametru (např.
pomocí příběhu).
V případě potřeby
pomůže s přípravou
filtrační sestavy.
Připraví špinavou
vodu (ev.
předpřipraví si ji
před hodinou).

Žáci hledají po třídě
jednotlivé části
obrázků. Když mají
všichni svou část,
snaží se sestavit
obrázky dohromady
a tím vzniknou
skupiny. Následuje
diskuze – co je na
obrázcích a proč?

Žáci vyplní PL První
nápad.
Připraví si filtrační
zařízení a vyberou si
vhodný filtrační
materiál.
Výsledky filtrování
porovnají se svými
odhady.

Vydá pokyn pro
rozdělení do skupin.
Vyhlásí úkol:
sestavení co
nejúčinnějšího
složeného filtru.

Žáci ve skupině
sestavují složený
filtr, dělají nákres
a zápis do
pracovního listu.
Výsledky filtrace
porovnávají
s ostatními
skupinami.

PL Kdo žije v čisté
vodě

Učitel ukončí práci
s filtry, vyzve žáky,
aby si prohlédli
výsledky i v ostatních
skupinách. Rozdá PL
Kdo žije v čisté vodě.

Žáci ukončí práci se
složeným filtrem ve
své skupině,
porovnají s výsledky
ostatních skupin.
Zkusí vyplnit PL Kdo
žije v čisté vodě,
mohou použít
i pomocné materiály
s nápovědou.

–

Učitel vyzve
zástupce
jednotlivých skupin,
aby řekli, jak se jim
povedla filtrace a co
zjistili o jednotlivých
zvířatech.

Zástupci jednotlivých
skupin prezentují
výsledky filtrace a PL
Kdo žije v čisté vodě.

PL Jak nejlépe
vyrobit složený filtr
Materiál z předchozí
aktivity

Není.

Přípravy pro učitele

1. hodina – předlaboratorní příprava + začátek filtrace
a) komunitní kruh na koberci
Lektoři i žáci si napíší jméno na samolepku a nalepí si ji viditelně na oděv.
Řekneme si, co bude cílem dnešní aktivity.
b) hledání obrázku v místnosti
Opět se dělíme do skupin náhodně. Ve třídě je rozmístěno tolik obrázků, kolik bude skupin. Každý
obrázek je rozstřižen na 4 části. Každý si najde část obrázku a pak hledá mezi ostatními ty, s nimiž je
schopen složit obrázek dohromady. Na jmenovku si označí skupinu.
c) sbírání razítek
Malým zpestřením dnešní dvouhodiny bude sbírání razítek. Zatím jim jen prozradíme, že za každé
splnění úkolu (např. odevzdání vyplněného pracovního listu) dostanou razítko na kartičku, kterou
každý dostal. Po ukončení filtrace budou razítka měnit za něco jiného, takže je pro ně důležité, aby
jich získali co nejvíce.

Začátek filtrace – práce žáků:
„První nápad“ (sám):
Každý sám přemýšlí o problému a zapisuje si své nápady do dvou
odstavců.
Tentokrát budou porovnávat dva materiály, které na začátku vyhodnotili
jako nejlepší. Odhadnou na základě předchozích zkušeností, které z již
odzkoušených materiálů byly nejlepší. Rozmyslí si, co k ověření potřebují.

Ještě před tím, než začnou samostatně pracovat, jim musíme zdůraznit, že je nutné v souboru pokusů
vždy měnit jen jednu věc. Chtějí-li tedy porovnávat různé druhy materiálů k filtraci, musí si dávat pozor,
aby u obou použili stejný objem (nebo hmotnost). Jinak by mohl být výsledek pokusu zkreslený.
Pro vysvětlení můžeme použít krátký příběh. Jednou jsme si chtěli ověřit, jestli hnojiva na květiny
opravdu dobře fungují a semena rychleji vyklíčí a vyrostou a rostliny jsou hezčí a více kvetou. Připravili
jsme si dvě sady po třech květináčích a šest semínek, zahradnický substrát, lopatku a hnojivo. Do třech
květináčů jsme dali substrát, semena a hnojivo – vše jsme pěkně označili, abychom nic nespletli, a dali je
na okno. Pak jsme se chystali, že podobně uděláme i druhou sadu bez hnojiva. Jenže… Zjistili jsme, že
jsme si špatně rozdělili substrát a máme ho málo. Co s tím máme udělat? Padlo hned několik nápadů:
„Dáme méně hlíny.“ „Přidáme do hlíny písek.“ „Naplníme jen dva květníky.“ „Doběhnu koupit ještě
nějakou, aby toho bylo všude stejně.“ Zkuste se zamyslet nad jednotlivými návrhy a řekněte, který je
nejlepší a proč.
Pak bude pracovat každý sám se svou dvojicí filtrů.
Filtrační materiál
Protože pracujeme se zkušenostmi z minulého šetření, musí být i filtrační materiál totožný.
Naše materiály z minula:
Plátno, kávový filtr, štěrk, vata, buničina, nylonová a vlněná tkanina, dřevěné piliny, dřevěné uhlí,
houbička na mytí nádobí, papírové kuchyňské utěrky, písek
Výroba filtrů:
Všichni, kteří byli na minulém filtrování, si již filtr umí vyrobit. Stále pomáháme se stříháním lahví
a případně s připevněním gázového čtverce.
Pro ty, kteří by zapomněli, pro osvěžení paměti krátký návod: Žáci odstřihnou polovinu plastové lahve,
vrchní část obrátí vzhůru nohama, sundají víčko a místo něj dají gázový čtverec, který připevní gumičkou.
Tuto „nálevku“ dají do spodní části lahve a postupně jej vyplní vybraným materiálem – např. (zdola
nahoru) filtračním papírem, buničinou, jemným papírem, buničinou, jemným pískem, dřevěným uhlím,
hrubým pískem a štěrkem. Do takto připraveného filtru mohou nalít špinavou vodu.

Vypracování zápisu:
Pro zjednodušení vypracování zápisu jsme připravili další pracovní list
Jak nejlépe vyrobit filtr. Strukturu znají již z minula. Dnes jen
připomeneme, že při práci se dvěma filtry musí oba nakreslit
a popsat, aby si vše dobře utřídili a zapamatovali.
Do přestávky by měli mít oba filtry připravené, předpřipravený zápis.
O přestávce by se voda filtrovala a po ní by jen dokončili zápis
o výsledku pokusu a mohli by jej odevzdat.

Probíhá-li filtrace pomalu, můžeme žáky zabavit malou hrou.
Budou vymýšlet slova na různá písmena abecedy. Vždy však
slova musí souviset s vodou.

2. hodina – filtrace vody – pokračování (vylepšit filtr), výroba složeného
filtru
1. část – výroba složeného filtru
Po dokončení samostatné práce s filtry budou pracovat ve
skupinkách. Řeknou si, který materiál se jim nejvíce osvědčil a co by
vybrali pro filtraci. Vysvětlíme jim, že mají dvě možnosti – buď filtr
složený z několika filtrů naskládaných na sebe, nebo jeden filtr
s několika různými filtračními vrstvami. Ve skupině se dohodnou,
který z nich vyzkoušejí.

Předpoklady:
Jestliže vytvoříme filtr složený z několika různých vrstev filtračního materiálu, bude filtrace rychlejší
(nebudeme muset přelévat vodu z jednoho filtru do druhého), zabere nám méně místa a nerozbryndáme
tolik vody…
Opět nesmí zapomenout pečlivě zaznamenat složení filtru na nový pracovní list Jak nejlépe vyrobit
složený filtr, průběh pokusu a výsledek. Až budou všichni hotovi, bude-li to možné, je velmi zajímavé
udělat postupnou exkurzi do ostatních skupin, aby viděli, jak problém vyřešili ti ostatní.
Po úklidu na lavicích můžeme přistoupit k další aktivitě.

Pracovní list Kdo žije v čisté vodě
Rozdáme pracovní listy a vysvětlíme žákům, proč dnes sbírali razítka.
Právě teď je mohou směnit za informace o jednotlivých zvířatech
z pracovního listu. Asi ne všichni budou mít šest razítek (spíše to bude
výjimkou), bude tedy zajímavé, zda budou ve skupině spolupracovat
a zvolí nějakou společnou strategii, aby získali všechna zvířata (za
jedno razítko – jedna informační kartička).
Jako první je samozřejmě práce s textem. Jejich úkolem je v krátkém
textu najít požadované informace. To by mělo být snadné.
Zbude-li čas, můžeme ještě dále pracovat s informačními kartičkami,
např. pokuste se najít dvojice zvířat, která spolu mají něco
společného (úhoř a losos – pohybují se mezi mořem a sladkou vodou,
vydra a rak – vydra raky loví, perlorodka a rak – oba žijí jen ve velmi
čisté vodě, mohou vyhledat ty, kteří patří mezi chráněné živočichy…)

Pracovní listy pro žáky
Víš-li to sám, dopiš odpovědi. Nevíš-li, správné informace získáš.

Perlorodka říční
(80–120 mm)
Mlž se silnými, těžkými
lasturami vytváří v plášti perly,
které vznikají následkem
podráždění cizím tělískem.
Potravu získávají filtrací vody.
Tento druh žije v chladných
a čistých potocích a menších
řekách ve vyšších polohách
(např. Šumava). Velmi citlivý na
znečišťování vody. Patří mezi
chráněné živočichy.

Vydra říční
Úhoř říční
(57–80 cm)
(70–120 cm)
Lasicovitá šelma,
Má dlouhé hadovité tělo
přizpůsobená životu ve vodě. bez břišních ploutví; šupiny
Mezi prsty má plovací blánu. jsou velmi drobné a zarostlé
Žije na březích čistých,
hluboko v kůži. V době tření
neregulovaných toků, potoků
táhne ze sladkých vod
i řek, kde si hloubí nory.
Atlantikem do Sargasového
Rozmnožuje se jednou ročně,
moře a po vytření tam
mívá až 4 mláďata. Živí se
hyne. Mladí samci zůstávají
hlavně plevelnými
v moři a mladé samice pak
a nemocnými rybami. Nyní
táhnou proti proudu řek.
téměř vyhubená. Chráněná. Jsou vysazováni do rybníků,
řek i přehrad.

Rosnička zelená
Rak říční
Losos obecný
(3–5 cm)
(15–18 cm)
(70–90 cm)
Drobná žába s diskovitě
Náš původní, nejhojnější rak Je to dravá, tažná ryba žijící
rozšířenými konci prstů
žije v čistých řekách
většinu života v moři.
a s přísavkami, které jí
a potocích, v jezerech
Dospělí jedinci během
umožňují bezpečný pohyb v listí
a rybnících pod převislými
svého života pravidelně
stromů a keřů. Sameček má
břehy. V noci loví různé vodní
připlouvají hluboko do
velmi silný hlas. Rosnička je
živočichy, ale živí se i mrtvými
vnitrozemí do svých
hojná po celém našem území
těly vodních živočichů
rodných řek, aby zde
v nížinách a středních polohách
a rostlinami. Od října do
vyvedli další generaci.
poblíž vod.
června je chráněn. Bývá
Mladí lososi zde tráví
označován jako indikátor
začátek života a pak se
čisté vody.
vydají zpět do moře. Nyní
se v ČR vrací do řek.

Závěrečné poznámky
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení
Tuto aktivitu jsme zkoušeli na prvním i druhém stupni, dobře ji zvládají i druháci.
Na druhém stupni je možné tento program zařadit do tématu Hydrosféra a Koloběh vody – žáci si zde
uvědomí důležitost vody a obtížnost zajištění dostupnosti kvalitní čisté vody.

Reflexe po hodině

Vzhledem ke složení, pracovním návykům a zvyklostem žáků se ve třídě, kde je více místa,
osvědčilo toto uspořádání lavic: pro každou skupinu připravit dvě lavice – jednu na psaní
a druhou pracovní, aby si žáci protokoly nezamáčeli.

Navazující a rozšiřující aktivity
Vycházka do přírody spojená s pozorováním vody, jejího znečištění, zvířat žijících u vody
Voda I – Jak vyčistit špinavou vodu?
Aktivita, která by měla tomuto programu předcházet – může být postavena jako projektový den se
zaměřením na vodu, život u vody a filtraci. Který materiál je pro filtraci nejvhodnější? Jak si mohu
připravit improvizovanou filtrační aparaturu?
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.

