
 

Výukové materiály  Název: Když se dá země do pohybu 
Téma: Sesuvy půdy a ochranná opatření 
RVP: Člověk a příroda – přírodopis – základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí – 

neživá příroda – vnější a vnitřní geologické procesy; půdy 

Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Riziko a bezpečí aneb Co se stane, když se něco stane 

Předmět: přírodopis, možno i zeměpis 
 
Doporučený věk žáků: 5.–7. třída ZŠ 
 
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (spojené) 
 
Specifický cíl: vyzkoušet pomocí vlastního experimentu, jakou zpevňovací schopnost mají různé druhy 
materiálů; žáci vyvodí závěry o důležitosti ochranných opatření 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky pro pokus: písek či zemina, 2–5× kbelík/nádoba (min. objem 10 litrů), min. 5 různých 
materiálů: kameny, drobný a hrubší štěrk, tenké a silnější klacíky, drny trávy nebo jiné rostlinky 
s kořeny, látka nebo síťka, dřevěné uhlí, seno, piliny, peří, vlna apod. 

Učitel: motivační texty č. 1–5, pro každého žáka pracovní listy „Sesuvy půdy“ a „Když se dá země 
do pohybu“ 

Žáci: psací potřeby, případně některý z materiálů na pokus  

Prostředí pro pokus: školní zahrada nebo dvůr, vhodné prostředí pro práci s materiály 

 

Praktické aktivity: 
 
Zpevňování svahu proti sesuvu 
Porovnávání zpevňovací schopnosti různých druhů materiálů 



Anotace: 

Dvouhodinová badatelská aktivita, která se zabývá ochranou životního prostředí před sesuvy půdy. 
Během motivační části žáci nejprve diskutují o tom, kdy a jak se země pohybuje. Následně v motivačních 
textech hledají nejdůležitější fakta o sesuvech, jejich příčinách a možné prevenci. Při vlastním pokusu 
žáci zkoumají, jaký druh materiálu má nejlepší zpevňovací schopnost a následně výsledky porovnávají. 
Na závěr vyvozují závěry o vhodnosti využití různých druhů zpevňovacích materiálů v našem životním 
prostředí. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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e Diskuze na téma „Kdy 
se země pohybuje“ 

 
Motivační práce 

s textem 

20 min. 5 motivačních 
textů 

Řídí diskuzi směrem 
k různým druhům činitelů 

modelujících povrch 
země. 

 
Pro motivaci rozdělí žáky 

do 5 skupin. 

Žáci aktivně diskutují 
a vymýšlí, kdy a jak 

nastává pohyb země. 
 

Během motivační části 
žáci pracují s textem 

a hledají důležitá fakta. 
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Formulace problému 
 

Stanovení hypotéz 
a příprava pokusu 

20 min. 

Pracovní list 
„Sesuvy půdy“ 
pro každého 

žáka 

Učitel vysvětlí postup 
práce během pokusu. 

 
Rozdá pracovní listy, 

vysvětlí zadání 
a individuálně pomáhá. 

 
Učitel rozdělí žáky pro 
pokus do 4 až 6 skupin. 

Žáci se seznámí 
s pracovním listem 

a vyplní jeho první část. 
 

Žáci v nově vzniklých 
skupinách diskutují 
o pokusu a volbě 

materiálu. 
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Zpevňování svahu proti 
sesuvu 

20 min. 
+ 
čas 

přestávky 

Věci pro pokus 
(viz seznam) 

 
Pracovní list 

„Sesuvy půdy“ 

Učitel ukáže, kde jsou 
připravené různé druhy 

materiálů. 
 

Během pokusu poradí, 
je-li o to požádán. 

 
Učitel nalije na vrchol 
každého kopce kbelík 

vody (cca 10 litrů). 

Žáci si připraví kopec 
z písku nebo zeminy 

(kuželovitý tvar). 
 

Žáci si vyberou tři 
materiály, kterými 

následně zpevní svahy 
kopce. Každý materiál 
použijí zvlášť na část 

kopce, nekombinují je. 
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Diskuze a porovnávání 
zpevňovací schopnosti 

různých druhů 
materiálů 

10 min. Pracovní list 
„Sesuvy půdy“ 

Učitel řídí diskuzi 
o dopadech vodní eroze 

na jednotlivé kopce 
z písku a o hodnocení 

pokusu. 

Učitel pomůže žákům 
uklidit použitý materiál 

po pokusech. 

Žáci si prohlédnou 
výsledky všech a hodnotí 

vlastnosti materiálů. 
 

Žáci celkově zhodnotí 
pokus. 

 
Výsledky zapíší do druhé 
části pracovního listu. 
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Zopakování nových 
znalostí a zhodnocení 20 min. 

Pracovní list 
„Když se dá 

země 
do pohybu“ 
pro každého 

žáka 

Učitel rozdá pracovní 
listy. 

 
Následně bod po bodu 
prochází otázky a spolu 

se žáky je hodnotí. 

Žáci každý za sebe vyplní 
pracovní list. 

 
Následně prezentují své 

odpovědi a případně 
doplňují pracovní list. 

 

Domácí úkol pro žáky:                                                  Není. 



Přípravy pro učitele  
1. VYUČOVACÍ HODINA 
Úvod do tématu – motivace (cca 20 minut) 

a) Úvodní diskuze:  

– Po úvodní administrativě učitel žáky seznámí, co je tématem této dvouhodinovky. 
– Učitel vyzve žáky k diskuzi na téma „Kdy se země pohybuje?“ (nápady se mohou bodově 

sepisovat na tabuli, nebo na velký papír). 
– Pro diskuzi je vhodné neformální prostředí (kruh z židlí, na koberci apod.). 
– Žáci aktivně diskutují a vymýšlí, kdy a jak se pohybuje země. 
– Učitel řídí diskuzi směrem k různým činitelům modelujícím povrch země (sopečná činnost, vodní 

a větrná eroze, zemětřesení, zemědělství, úpravy terénu lidmi a jejich stroji, sesuvy půdy…). 
 

b) Motivační práce s textem: 

– Učitel rozdělí žáky do pěti skupin. 
– Každá skupina si sesedne k sobě a učitel jim nechá vylosovat jeden z připravených textů. 
– Členové skupiny si text v tichosti přečtou a jejich úkolem bude během 5 minut vybrat 

nejdůležitější informace pro ostatní spolužáky, které v textu podtrhnou. V závorkách uvedené 
termíny jsou pro starší žáky. 

– Učitel ukončí po 5 minutách tuto přípravu a požádá postupně skupiny, aby celý svůj text 
ostatním přečetly.  

– Následuje společná krátká diskuze o daném tématu, kterou zakončí přečtení nejdůležitějších 
podtržených informací.  

– Pořadí článků určují jejich čísla. Nejdůležitější informace, které žáci vybrali podtrháním, může 
učitel průběžně zapisovat na tabuli. Pořadí skupin určují jejich čísla. 

Předlaboratorní příprava (cca 20 minut) 

a) Formulace problému:  

– Učitel uvede žáky do následující situace: Představte si, že jste získali pozemek, kde je kopec 
navezené zeminy. Jak si kopec zajistíte proti sesuvu? V našem případě bude kopcem hromada 
písku, kterou si ve skupinách vytvoříte. Ke zpevnění svahů budete mít možnost si vybrat z řady 
materiálů: drobný a hrubší štěrk, tenké a tlustší klacíky, drny trávy nebo jiné rostlinky s kořeny, 
látka nebo síťka, dřevěné uhlí, seno, piliny (dle učitelovy přípravy). Můžete si vybrat tři materiály 
a zpevnit tři strany kopce. 

– Nyní učitel zadá problémové otázky: Zamyslete se, jak zpevníte svahy písku proti sesuvu? A jak 
myslíte, že se bude kopec chovat po prudkém lijáku? 

 

b) Stanovení hypotéz a příprava pokusu:  

– Učitel rozdá každému žákovi pracovní list „Sesuvy půdy“ a nechá je vyplnit první část „PŘED 
POKUSEM“ 

– Učitel následně rozdělí žáky pro pokus do 4 až 6 skupin (dle uvážení učitele).  
– Žáci v nově vytvořených skupinách diskutují o pokusu a volbě materiálu, doplní si informace do 

první části pracovního listu dle společně zvoleného postupu. 
– Následně se přesunou na místo, kde bude pokus probíhat. 



Tematické obrázky, které může učitel libovolně využít v hodině.  
(Zdroj idnes.cz) 

 



Pracovní list:  Sesuvy půdy VZOROVÉ VYPLNĚNÍ 

Datum:   Jméno:       Třída: 

PŘED POKUSEM 

Jak zajistit svah proti sesuvu? Napiš několik svých nápadů: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Které tři materiály zvolíš a proč? Jak myslíš, že budou fungovat? PŘÍKLAD 

materiál č. 1: drny trávy očekávání: voda steče po povrchu, pod drn se moc nedostane 

materiál č. 2: drobný štěrk očekávání: svah ochrání souvislá vrstva štěrku, voda proteče kolem 

materiál č. 3: tlustší klacíky očekávání: z klacíků postavím opěrné stěny, které písek udrží 

Jak budeš postupovat? Napiš v bodech svůj plán a zakresli schematicky do obrázku. 
Popis: PŘÍKLAD Obrázek: PŘÍKLAD 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

----------------------------------------------------------------- 

PO POKUSU 

Napiš, který materiál se ti osvědčil nejlépe. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Který materiál z tvého výběru se ti neosvědčil a proč? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Co bys příště udělal jinak? 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PŘÍKLAD: zpevnění svahu opěrnou zdí, výstavba teras,  

odvodňovací kanály, odvod dešťové vody, 

zpevnění kořenovým systémem rostlin

- vytvoříme kopec z písku ze dvou kýblů písku 

- stěny kopce pořádně udusáme 

- jednu část celou pokryjeme drny trávy 

- druhou část pokryjeme drobným štěrkem 

- na třetí části vytvoříme z klacíků několik 

 opěrných stěn nad sebou (jako žebřík) 

PŘÍKLAD: Podle mého předpokladu se nejlépe osvědčily drny trávy. 

Svah udržely. 

PŘÍKLAD: Drobný štěrk byl odplaven vodou a nahromadil se pod svahem. 

Klacíky dopadly lépe, ale mnohé voda podemlela nebo vyvrátila. 

PŘÍKLAD: Místo drobného štěrku bych zkusila hrubší, je těžší a voda by jej nemusela odplavit.  

Klacíky bych zkusila do svahu zapíchnout, místo vodorovného pokládání. 

y
Obrázek: PŘÍKLAD



2. VYUČOVACÍ HODINA  

Praktická (badatelská) činnost (cca 20 minut + čas přestávky) 

a) Příprava kopce z písku nebo zeminy:  

– Učitel ukáže žákům, kde jsou připravené různé druhy materiálů. 
– Žáci dále provádí pokus dle svého zápisu v pracovním listu. 
– Každá ze skupin žáků si připraví svůj kopec. Snaží se vytvořit co nejvyšší kopec kuželovitého 

tvaru. Materiál mohou přenášet v připraveném kbelíku. Kopec by měl být vysoký minimálně 
30 cm (alespoň 10 litrů písku nebo zeminy). 

 

b) Zpevňování svahů a vodní eroze:  

– Žáci si vyberou tři materiály, kterými zpevní svahy kopce. Každý materiál použijí zvlášť na část 
kopce, nekombinují je. 

– Učitel během pokusu poradí, je-li o to požádán.  
– Poté, co žáci dokončí svou práci, oznámí to učiteli. Ten následně nalije na vrchol každého kopce 

vodu (cca 10 litrů), aby nasimuloval vodní erozi. 
– Pokud zbývá čas, žáci mohou celý pokus zopakovat a zvolit jiné materiály nebo jejich zabudování 

do svahu. 

Obrázkový průvodce pokusem: 

 



Vyhodnocení výsledků (cca 10 minut) 

a) Diskuze a porovnání materiálů:  

– Žáci si prohlédnou výsledky ostatních skupin. 
– Diskutují o zpevňovací schopnosti různých druhů materiálů a o jejich použití (důležitost 

zalesňování a osázení volných ploch, budování teras apod.). 
– Žáci celkově zhodnotí pokus, řeknou, co je překvapilo, a navrhnou, jak by šlo v pokusu 

pokračovat (co by šlo ještě vyzkoušet). 

b) Zápis výsledků a úklid:  

– Žáci si zapíší do druhé části svého pracovního listu „PO POKUSU“ výsledky. 
– S pomocí učitele žáci uklidí použitý materiál a pracovní místo po svém pokusu. 

Prezentace výsledků (cca 20 minut) 

a) Vyplnění pracovního listu „Když se dá země do pohybu“:  

– Učitel rozdá pracovní listy, případně žákům poradí, je-li o to požádán. 
– Žáci se snaží vyplnit pracovní list každý sám za sebe. 

b) Hodnocení pracovního listu a prezentace výsledků: 

– Učitel prochází s celou třídou jednotlivé otázky bod po bodu a spolu s žáky je hodnotí. Ptá se na 
odpověď různých žáků. 

– Žáci prezentují své názory a případně je odůvodňují. Když uznají za vhodné, pracovní list 
si poopraví, nebo doplní o informace od ostatních žáků. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Několik zajímavostí a informací, které může učitel libovolně využít v hodině 

 Dosud největší zaznamenaný sesuv půdy v ČR je datován na květen 2011 na česko-slovensko-
polském trojmezí u Jablunkova: téměř 30 hektarů lesa (kombinace vydatných srážek a skalnatého 
podloží, na kterém jílovitá půda funguje jako skluzavka).  

 V roce 1892 došlo v Česko-saském Švýcarsku k dosud největšímu zaznamenanému skalnímu řícení. Ze 
staré lomové stěny se utrhlo 150 000 m3 pískovce. Neprůhledný prachový mrak, který vznikl po 
dopadu, se usazoval několik hodin. Od té chvíle se začali lidé skalám více věnovat a začali stavět zídky 
proti erozi, systémy na zachycení kamenů, na podpěru bloků, prořezávali stráně nad domy apod. 
Řícení skal je problémem v okolí Hřenska dodnes. 

 V pražském parku Stromovka se během června 2011 několikrát sesunula půda. Na vině bylo jednak 
budování tunelu Blanka, ale také unikající voda ze zanedbaného vodovodu ve stráni (kdy nápor 
podmáčené půdy nemohla opěrná zídka ve špatném stavu vydržet). 

 Na jednačtyřicet se vyšplhal počet sesuvů, které na Jesenicku po ničivých povodních 2009 ohrozily 
domy, životy lidí i majetky obcí. Podle odborníků by bylo zapotřebí přes osmdesát milionů korun na 
stabilizaci kopců v této oblasti. 



Pracovní list: Když se dá země do pohybu VZOROVÉ VYPLNĚNÍ 

Datum:   Jméno:       Třída: 

1. Vyjádři vlastními slovy, co znamenají následující pojmy: 

skalní řícení: uvolnění skalního materiálu a jeho rychlý sesuv 

vodní eroze: rozrušování a přesun materiálu vodou 

zemětřesení: náhlý pohyb zemské kůry vyvolaný vnitřní silou Země 

2. U každého obrázku vymysli možnou výhodu (+) a nevýhodu (−) dané rostliny pro zpevnění země. 

 
 

 

 

 

3. Nejen rostliny, ale i živočichové rozrušují zemský povrch. Vzpomeneš si na některé? 

jméno zvířete jak rozrušuje zemský povrch 

žížala obecná tvoří si v zemi chodbičky až do hloubky 3 metrů 

krtek obecný buduje si chodby pár decimetrů pod zemí (obytné i okružní) 

prase divoké při hledání potravy rozrývá rypákem zem 

medvěd hnědý hrabe si v zemi noru na přečkání zimního období a odchov mláďat 

člověk staví domy, silnice a železnice, hloubí a razí tunely, mění toky řek… 

 
4. Na obrázku je v průřezu výkop připravený na položení kabelu. Nakresli, jak jej zabezpečíš proti 
zavalení a zborcení. 

smrk 

+ rychlý růst dřeviny 
(brzy plní funkci) 

- mělký kořenový 
systém náchylný 
na  vývraty 

dub 

+ husté a pevné 
kořeny rostoucí do 
hloubky 

- potřebuje hodně 
místa a roste 
pomalu 

travina 

+ travní koberec 
účinně brání 
vodní erozi 

- kořínky jsou 
mělké, neudrží 
svahy 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
V případě živější třídy lze u motivační části nechat texty skupinám jen přečíst a přejít o to dříve 
k praktické části. Lze i texty vynechat a zařadit místo nich drobnou pohybovou hru.  
 
Pro pokus lze využít i jiný sypký materiál, například zeminu (nesmí být ale příliš udusaná a pro erozi je 
potřeba více vody). 
 
V případě, že se některá z aktivit příliš protáhne a vznikne časový skluz, je možné druhý pracovní list 
z programu vypustit (plánovaný na cca 20 minut). Přímo po pokusu lze tedy zbytek hodiny strávit již 
jen debatou nad výsledky. Pracovní list „Když se dá země do pohybu“ je následně možné vyplnit v jiné 
hodině. 
 
Oba pracovní listy by měly zůstat po hodině žákům. Pokud učitel chce zpětnou vazbu, je vhodné, aby 
si pracovní listy žáků pouze okopíroval a poté jim je vrátil. 
 
Pro pokus je potřeba, aby žáci měli obecnou znalost bezpečnosti práce. 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Pokus proběhl podle předpokladů. Jako nejlepší materiál pro zpevňování svahu se ukázal být travní 
porost (kořenový systém). Dřevo voda podemlela a drobnější štěrk byl splaven na úpatí. Velké kameny 
rovněž dobře splnily svou funkci. 
 
U provádění pokusu ve škole doporučuji hlídat čas především u částí s diskuzí, kde žáci mají většinou 
mnoho nápadů a diskuze by mohla pojmout celou hodinu na úkor vlastního pokusu. 
 
Pokud je k dispozici dostatek písku nebo jiného sypkého materiálu, je vhodné, aby pracovních skupin pro 
pokus bylo co nejvíce (i práce ve dvojicích). Žáci o to intenzivněji pracují a rozhodují se samostatně. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Pokud jsou na školním pozemku nebo na blízké polní cestě stopy vodní eroze (deštěm vymleté 
brázdy), mohou se žáci v dlouhodobějším projektu pokusit o odvedení dešťové vody jinam, zpevnění 
svahu proti dalšímu vymílání apod. Následně po deštích se mohou jít podívat na výsledky svých 
ochranných opatření a vyhodnotit jejich účinnost. 
 

 
 
Využité a doporučené zdroje informací 
 
http://www.sci.muni.cz/~herber/slide.htm 
http://www.hzscr.cz/web-ochrana-obyvatelstva-preventivne-vychovna-cinnost.aspx 
http://www.mvcr.cz/clanek/prirucky-a-metodicke-pomucky.aspx?q=Y2hudW09NA%3d%3d 
obrázky autor 


