
 

Výukové materiály  Název: Lze ukáznit řeku? aneb Co dokáže voda 
Téma: Schopnost půdy vsakovat vodu za různých podmínek 
RVP: Člověk a příroda – přírodopis – základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí – 

neživá příroda – vnější a vnitřní geologické procesy; půdy (případně i zeměpis) 

Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

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

 
Předmět: přírodopis, zeměpis, pracovní činnosti  
 
Doporučený věk žáků: 6.–9. třída ZŠ 
 
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (s rozestupem alespoň 1 den) 
 
Specifický cíl: naučit se připravit a realizovat srovnávací pokus a správně jej vyhodnotit, vlastním 
bádáním zjistit, co ovlivňuje vsakovací schopnost půdy 
 

 

Seznam potřebného materiálu: 

Pomůcky pro pokus do každé skupiny: 5 stejně velkých plastových kelímků od jogurtů (nebo 
květináče), zemina, podložní široká miska (např. miska pod květináč), ústřižky plátna, gumičky nebo 
provázek, dvoje stopky, lopatka, něco na udusání zeminy v nádobě (např. prodloužený korkový špunt), 
střička na zvlhčení, záznamový list k pokusu, k dispozici mrazák 

Učitel: několik 1,5litrových PET lahví a několik kelímků od jogurtů (do zásoby, kdyby některý z žáků 
zapomněl); vanička, umyvadlo nebo nádoba s otvorem na vytékání a kbelík  

Žáci: psací potřeby, celkem 12× 1,5l PET láhev pro naplnění vodou, plastové kelímky od jogurtů, nůžky 

Prostředí pro pokus: školní zahrada nebo dvůr, laboratorní místnost, pracovna apod.   

 

Praktické aktivity: 

Schopnost krajiny odvádět vodu jen v limitovaném množství (hra v rámci motivace) 
Srovnávací pokus – vsakovací zkouška téhož materiálu za různých podmínek 
 

 

 



Anotace: 

Dvouhodinová badatelská aktivita, která dovede žáky během motivační části k uvažování nad příčinami 
vzniku povodní, nad zákonitostmi chování krajiny ve vztahu k vodnímu koloběhu i jeho anomáliím. 
Zároveň je přiměje přemýšlet nad tím, zda a proč je nebo není rozumné zastavovat říční nivy obytnými 
domy nebo jinými stavbami. Pokusem žáci dále zjistí, jak se chová voda v půdním horizontu v závislosti 
na momentální situaci, tedy vlhkosti, kyprosti, ale také roční době. Tento pokus na závěr společně 
vyhodnotí. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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Úvodní hra JAK VZNIKNE 
POVODEŇ 

 
Práce s textem ve 

skupinách 
 

Diskuzní hra 
CO BY KDYBY 

35 minut 

Umyvadlo 
nebo nádoba 

s otvorem, 12× 
PET lahve 
s vodou,  

velký kbelík 
 

Motivační texty 
1–5 ve dvou 

kopiích, tabule, 
křídy 

 
Motivační 
obrázky 

Řídí realizaci úvodní hry. 
 

Dále rozdělí žáky do 
pracovních skupin a do 
každé dá jeden z textů. 

 
Potom vede hru CO BY 
KDYBY, píše na tabuli. 

Realizují dvě úvodní 
motivační hry. 

 
Ve skupinách pracují 
s texty o povodních. 

 
Diskutují nad využitím 

pozemků u řeky. 
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ra

va
 Příprava pomůcek 

na pokus 
 

Zamražení válců se 
zeminou 

10 minut 
 
 

Do každé 
skupiny  

5 kelímků, 
vodu, zeminu, 
širokou misku, 
ústřižek plátna, 

provázek, 
dusátko 

Vysvětlí si s žáky průběh 
pokusu. 

 
Od každé skupiny vezme 
jeden připravený kelímek 

a nechá jej zamrazit 
(alespoň na 24 hodin). 

Rozeberou s učitelem 
princip pokusu. 

 
Ve skupině připraví do 

kelímků zeminu 
na vsakovací zkoušku. 
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Vsakovací zkoušky 
(materiál zemina) za 
různých podmínek 

 
Žáci mohou provádět 

fotodokumentaci 

20 minut 

Plastové 
kelímky,  

voda, zemina, 
stopky, široká 
miska, ústřižky 
plátna, střička, 
provázek nebo 

gumičky, 
dusátko 

Pomáhá radou při 
realizaci vsakovacích 
zkoušek, je-li třeba. 

Naplní kelímky 
vrstvami zeminy 

s různým obsahem 
vody. 

 
Měří dobu, za kterou 

voda proteče skrz 
kelímky. 

 
Pořizují záznam. 
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Zápis 
a) průběhu pokusu 
b) nákres soustavy 

c) zhodnocení výsledku 

10 minut 
Psací potřeby, 

záznamový 
protokol 

Je-li třeba, pomáhá 
se záznamem 

získaných výsledků. 

Porovnají zápisy 
a časy pro jednotlivé 
zasakovací zkoušky. 

 Pr
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vý
sl

ed
ků

 

Konečné předvedení 
výsledků skupin 15 minut 

Záznamové 
protokoly, 
technika 

k případnému 
promítání fotek 

Řídí prezentaci výsledků. Prezentují své 
výsledky před třídou. 

 

Domácí úkol pro žáky:                                               Není. 

 



Přípravy pro učitele 
1. VYUČOVACÍ HODINA 

Úvod do tématu – motivace (cca 35 minut) 

a) Úvodní hra JAK VZNIKNE POVODEŇ 

 Učitel prostřednictvím hry sdělí žákům zhruba toto: Problém vzniku povodně vždycky souvisí s daným 
povodím. Povodí je území, které prostřednictvím potoků a říček odvodňuje jedna řeka. Pokud na 
toto území spadne větší množství srážek, než které je tato řeka schopná svým tokem odvést, nastane 
povodeň. Takové území se chová jako umyvadlo. (Neboli představíme-li si českou nebo moravskou 
kotlinu jako vanu, lze snadno namodelovat situaci, kdy přítok vody převáží nad možností odtoku.) 

 Učitel má k dispozici velké umyvadlo nebo vaničku s odtokovým otvorem cca velikosti otvoru PET 
lahve. Představíme- li si například, že nádoba je českou kotlinou a že stojíme nad Prahou, pak odtok 
vody z kotliny se děje Vltavou a přítoky vody zajišťují samotná Vltava plus Berounka a Sázava. (Část 
vody se přitom vypaří, část zasákne a proniká do podzemních zdrojů).  

 Nastane-li situace, kdy prší intenzívně a dlouho na celé ploše povodí, všechny tři řeky přivádějí víc 
vody, než může Vltava svým regulovaným korytem odvést. 

 Dva žáci představují Vltavu, mají k dispozici postupně 4 lahve s vodou. Další dva žáci jsou Berounkou 
(4 lahve) a další dva Sázavou (4 lahve). Při vyvážené situaci lije žák Vltava do umyvadla svou jednu 
láhev, stejně tak Berounka a Sázava.  

 Začne-li ale víc pršet na celém povodí, přísun vody se zdvojnásobí nebo dokonce ztrojnásobí, (to už lijí 
do vany vodu vždy oba žáci z jedné řeky), odtok vody nestačí a v umyvadle se zdvihá voda. Všichni 
žáci ze třídy tak snadno vidí, že pokud by takto pokračovali (neboli pokud by pokračoval vytrvalý 
déšť), umyvadlo by záhy přeteklo, protože jeho odtok nestačí vodu odvést. 

 Pokud učitel použije místo umyvadla vaničku nebo jinou nádobu s otvorem, musí mít pod odtokovým 
otvorem dostatečně velkou nádobu nebo kbelík, která celou „potopu“ spolehlivě zachytí. Případně 
lze pokus demonstrovat na školní zahradě, kde voda může z nádoby odtékat přímo na trávník. 

 

b) Skupinová práce s textem 

 Učitel si připraví motivační texty 1 až 5 ve dvou kopiích a rozdělí žáky do 10 skupin (asi po třech). 
Optimální je rozdělit děti zcela náhodným mechanismem.  

 Každá skupina si vylosuje od učitele jeden motivační text. Ten obsahuje vždy dvě otázky a odstavec 
textu. Žáci mají 5 minut na to, aby z textu získali nejpodstatnější informace ke svým otázkám. 
Motivačních textů je pět, tedy vždy dvě skupiny budou mít stejný text. 

 Po 5 minutách se skupiny se stejným textem sejdou a domluví se, kdo jakou otázku před třídou 
přednese a vysvětlí vlastními slovy. Přínosem je hlavně vysvětlení žáka, nikoli předčítání z textu! 

 



c) Diskusní hra CO BY KDYBY 

 Učitel napíše na tabuli následující sdělení: 

Obec získala velký pozemek u řeky. Existují následující možnosti: 
a) postavit tam vilovou čtvrť 
b) vytvořit tam zahrádkářskou kolonii 
c) zachovat stávající ekosystém (přirozený mokřad), případně tam instalovat naučnou stezku 
d) pozemek prodat vedlejší vesnici 
 

 Učitel následně rozdělí náhodným mechanismem třídu na 4 skupiny, přičemž každá ze skupin získá 
jednu z následujících rolí, kterou během diskuze bude zastávat:  

1. stavitelé, projektanti (jejich argumenty: dobře prodejné, krásné parcely, úrodné zahrádky, …) 
2. agenti pojišťovny (jejich argumenty: domy u řeky vůbec nelze pojistit, domy dál od řeky jen 

s vyšší pojistkou. Zahrady se nepojišťují, majitelé berou v úvahu riziko možných záplav atd.) 
3. místní občané (jejich argumenty: termíny 20L, 50L, 100L, 1000L voda, nedávné povodně, 

prospěch pro obec, využití atd.) 
4. zástupci ochrany životního prostředí (přítomnost vzácných druhů rostlin nebo živočichů, unikátní 

ekosystém atd.) 
 

 Následuje diskuze na téma „Co udělat s pozemkem“. Žáci diskutují PRO A PROTI k jednotlivým 
možnostem z úhlu pohledu své role. Učitel průběžně zapisuje na tabuli a usměrňuje diskuzi. Také 
hlídá čas a ukončí diskuzi závěrečným shrnutím tak, aby zbylo ještě 10 minut na přípravu pokusu. 

 
Předlaboratorní příprava (cca 10 minut) 

 V závěru první hodiny učitel naváže na diskuzi a dovede žáky k tomu, jakým způsobem lze jednoduše 
otestovat možné chování krajiny vzhledem k povodním. Vyzkouší se chování půdního vzorku při 
silných srážkách a z toho se vyvodí pravděpodobnost povodní. 

 Učitel žákům vysvětlí, jak bude při následující hodině pokus probíhat. Žáci ověří na několika vzorcích 
schopnost určitého typu zeminy vsakovat vodu. Jednotlivé vzorky budou napodobovat různé situace 
v krajině: 

1. vzorek – suchá kyprá půda (zoraná půda na poli v létě) 

2. vzorek – suchá udusaná půda (ušlapaná polní cesta v létě) 

3. vzorek – mokrá kyprá půda (zoraná půda na poli po deštích)  

4. vzorek – mokrá udusaná půda (ušlapaná polní cesta po deštích) 

5. vzorek – mokrá půda a zamražená (zmrzlá půda na poli v zimě) 

Schopnost krajiny přijmout srážkovou vodu se totiž v průběhu času velmi mění. Žáci tak dospějí 
například ke zjištění, že mokrá udusaná nebo vodou nasáklá zmrzlá zemina vodu vsakuje mnohem 
hůře a že tedy v případě opakovaných silných srážek další přibývající voda stéká po povrchu a způsobí 
rychlé zvedání hladin. Snáze tak pochopí vznik zimních povodní nebo povodní způsobených 
opakovanými dešti. 

 Aby se pokus vešel časově do jedné následující hodiny, je nutné, aby si žáci připravili za asistence 
učitele jeden kelímek s mokrou udusanou zeminou (vzorek č. 5). 

 Nejprve učitel rozdělí žáky náhodně do skupin po 4 až 5. Žáci v každé ze skupin odstřihnou u jednoho 
kelímku dno a podvážou ústřižkem plátna (použijí gumičku nebo provázek). Poté naplní mokrou 
zeminou a udusají. Vzorek si podepíší. 

 Učitel umístí vzorky všech skupin do mrazu alespoň na 24 hodin. 



 

Foto 1. Potřebné vybavení k pokusu 

2. VYUČOVACÍ HODINA  

Praktická (badatelská) činnost (cca 20 minut) 

Pokus se VSAKOVACÍ ZKOUŠKOU 

 Nejprve učitel lehce připomene minulou hodinu a formuluje žákům problémovou otázku pro 
dnešní pokus. 

 
 
Rámec práce: Co má vliv na schopnost krajiny zadržet dešťovou vodu? 

Formulace problémové otázky: Jak můžeme porovnat schopnost půdy vsakovat vodu? 
Bude stejná zemina stejným způsobem vsakovat vodu, když budeme měnit její vlastnosti, 
jako je vlhkost a provzdušnění (pórovitost)? 

 

 Žáci znovu vytvoří skupiny z minulé hodiny a učitel přinese všem skupinám jejich vzorek č. 5 
z mrazáku. 

 Učitel všem rozdá pracovní list „Záznamový list pokusu“ a následně nechá žáky, aby sami provedli 
vsakovací zkoušky.  

 Žáci ve skupinách vezmou čtyři kelímky bez dna a zespodu je uzavřou ústřižkem plátna upevněným 
provázkem nebo gumičkou (místo dna). 

 Naplní vzorky č.1–4 zeminou vždy do stejné výšky (2/3) a to různě připravenou zeminou: 
 

1. vzorek – suchá kyprá půda (zoraná půda na poli v létě) 

2. vzorek – suchá udusaná půda (ušlapaná polní cesta v létě) 



3. vzorek – mokrá kyprá půda (zoraná půda na poli po deštích)  

4. vzorek – mokrá udusaná půda (ušlapaná polní cesta po deštích) 

 Poté měří postupně u vzorku 1 až 5 čas, za jak dlouho vzorkem proteče voda až do podložní misky. 
 Žáci nejprve dolijí kelímek vodou po okraj (zbylá 1/3) a od okamžiku dolití měří stopkami čas, za 

jak dlouho voda proteče skrz kelímek na podložní misku.  
 Žáci měří:  1. čas od okamžiku nalití vody do válce do prvního průsaku dole do podložní misky 

2. čas od okamžiku nalití vody do okamžiku, kdy se voda vsákne z povrchu do půdy 
(neboli při dotyku se zeminou). Pozor: Je třeba měřit jednu situaci zároveň dvojími 
stopkami.  

 Žáci průběžně zapisují výsledky do Záznamového listu. Pro pozdější prezentaci žáci mohou 
pořizovat fotodokumentaci. 

Foto 2. Průběh pokusu 

Vyhodnocení výsledků (cca 10 minut) 

 Žáci do Záznamového listu pokusu vyplní závěrečnou část Zhodnocení výsledků. 
 Žáci porovnají zápisy a časy pro jednotlivé vsakovací zkoušky mezi sebou. 
 S pomocí učitele žáci uklidí použitý materiál a pracovní místo po svém pokusu. 

Prezentace výsledků (cca 15 minut) 

 Závěr pokusu, vyhodnocení, prezentace výsledků, diskuze nad nimi. 
 Žáci s pomocí učitele zformulují odpověď na původní problémovou otázku. 
 Prezentace může proběhnout různou formou – podle věku žáků. Lze promítnout fotografie 

z průběhu pokusu, nebo může skupina prezentovat s pomocí nákresů. Prezentovat by měla vždy 
celá skupina.  

 Forma prezentace je důležitým prvkem celého projektu a je dobré připravit ji zodpovědně 
a přitažlivě. Skupiny by měly zdůvodnit svoje výsledky a dovodit z nich analogii chování srážkové 
vody v krajině. 



Záznamový list pokusu VZOROVÉ ŘEŠENÍ

Název skupiny: xxx 

Jména členů: xxx 

Otázka: Bude stejná zemina stejným způsobem vsakovat vodu, když budeme měnit její 
vlastnosti, jako je vlhkost a provzdušnění (pórovitost)? 

1. Připravte si k pokusu první vzorek 
a před zahájením měření proveďte nákres 
pokusné soustavy a potřebných pomůcek 
(jako je například nádoba se zeminou 
uzavřená zespodu plátnem, podtácek, 
stopky apod.). 
 

 

2. Nyní proveď pokus se vsakováním na pěti vzorcích a vše pečlivě zapisuj do tabulky: 

Vzorek  Čas průsaku vody 
do podložní misky 

Čas od nalití vody 
do jejího vsaku 
na povrchu 

Poznámka 

č. 1. Suchá kyprá půda    

č. 2. Suchá udusaná půda    

č. 3. Mokrá kyprá půda    

č. 4. Mokrá udusaná půda    

č. 5. Mokrá udusaná zmrzlá půda    

 

Zhodnocení výsledků: 

Pořadí vzorků podle naměřených časů od nejrychlejšího po nejpomalejší: 

– v prvním sloupci: č. 1, 3, 4, 2, 5 

– v druhém sloupci: č. 1, 3, 4, 2, 5 

Liší se od sebe pořadí naměřených časů?  ANO –  NE 

Co jsme očekávali: 

Předpokládali jsme, že zmrzlá půda bude vsakovat nejhůře. 

Co nás překvapilo: 

Překvapilo nás, že mokrá udusaná půda vsakuje lépe jak suchá. 

Nákres: 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Při pokusech je vhodné použít pro každý pokus suchý ústřižek plátna na spodní uzavření válce. 
Zároveň je možné podložit si válec v misce filtračním papírem. Prosakování vody pak bude lépe vidět.  
Nádoby na vzorky mohou být větší, bude potom menší chyba měření. Zde použité nádoby jsou 
plastové odměrné válce 250 ml s uříznutým dnem. Lze vymyslet i jiné typy nádob, jako například 
kelímky od potravin nebo květináče. 
 

 
 
Reflexe po hodině 
 
Pokus proběhl podle předpokladů. Nejlepší schopnost vsakovat má dle předpokladu suchá kyprá 
půda, nejhorší půda zmrzlá.  
 
Během výuky 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. 
 
V druhé hodině je třeba, aby žáci dlouze neotáleli s přípravami pokusu. V tomto bodě by měl učitel 
lehce napomoct rozběhnout měření, aby zbyl čas v závěru na hodnocení a diskuzi nad výsledky. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity 
 
Žáci mohou za domácí úkol rozebrat diskuzní hru CO BY KDYBY formou eseje. Mohou se v ní zamyslet 
nad možnostmi využití pozemků v záplavových oblastech a nad ochranou majetku a osob během 
povodní. 
 

 

Použitá a doporučená literatura: 
Cílek, V. a kol.: Voda v krajině. Praha 2004, pro MŽP a AOPK ČR vydalo nakl. Konsult Praha 

Zdroje obrázků: 
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Obr.2 http://www.lidovky.cz/povoden-potvrzeni-tri-mrtvi-a-tri-pohresovani-vlada-hleda-penize-py5-
/ln_domov.asp?c=A100808_074113_ln_domov_ter      
Obr.3 http://www.katrinanewsonline.com/flood.html     
Obr.4 http://en.wikipedia.org/wiki/File:Snoqualmie_area_flood.jpg          
Obr.5 http://egypt.orbion.cz/fotogalerie/luxor-asuan-abu-simbel-8681/      
Obr.6 http://geologie.vsb.cz/geologie/KAPITOLY/8_EXOGENN%C3%8D_PROCESY/8_exo_geod_procesy.htm  
Obr.7 http://environment.nationalgeographic.com/environment/natural-disasters/floods-profile/       
Obr.8 http://bezdruzickalokalka.cz/?p=oziveni_lokalky/vyroci_105.html&m=menu_oziveni_lokalky.html 
Obr.9 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:FFridrich,_Karluv_most,_Praha,_povoden_1872.jpg 
Obr.10 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Povoden_2002_hlasna_treban.jpg     
Obr.11 http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Fr%C3%BDdlant,_Husova,_povode%C5%88_2010_03.jpg     

Foto č. 1 a 2 autor 


