
 

Výukové materiály  Název: Zimní spánek 
Téma:  Energetické nároky lidí a zvířat během zimního období 
RVP:  Člověk a příroda – přírodopis – základy ekologie – ochrana přírody a životního prostředí, 

organismy a prostředí 
 
Úroveň: 2. stupeň ZŠ 

Tematický celek: Tradiční a nové způsoby využití energie 

 
Předmět: přírodopis 
 
Doporučený věk žáků: 6.–9. třída ZŠ 
 
Doba trvání: 2 vyučovací hodiny (spojené bez přestávky) v zimním období 
 
Specifický cíl: pomocí vlastního experimentu vytvořit zvířecí noru a zateplit ji přírodními materiály; 
změřit a porovnat teplotu venkovní a teplotu v noře; vyvodit závěry o strategii přežití zimního období 
 

 
 

Seznam potřebného materiálu: 
 
Pomůcky pro pokus: 0,3l PET láhev s víčkem do každé skupiny, teplá voda alespoň 35 °C, trychtýř, 
přírodní materiály (dřevo, zemina, písek, piliny, seno, peří, kůra apod.), lopata, případně rýč, lopatka 
a kbelík, vhodný teploměr do každé skupiny (min. −30 °C až +30 °C), lékárnička 
 
Učitel: obrázky pro rozdělení do skupin, motivační texty 1–5, pracovní list pro každého žáka 
 
Žáci: psací potřeby, teplé oblečení 
 
Prostředí pro pokus: venkovní prostředí v zimě (školní dvůr, zahrada apod.) 
 

 
 

Praktické aktivity: 
 
Vytvoření zimní zvířecí nory  
Měření teploty vzduchu venku a v noře 
Porovnání zateplení nor a energetických nároků organismů v zimě 
 

 
 



Anotace: 

Dvouhodinová badatelská aktivita, která se zabývá problematikou energetických nároků organismů 
během zimního období a strategie jeho přežití. Během motivační části žáci nejprve diskutují o tom, jak 
lze přežít v přírodě zimu. Následně v motivačních textech hledají nejdůležitější fakta o různých 
strategiích živočichů na přežití zimního období. Při vlastním pokusu mají žáci za úkol pomocí přírodních 
materiálů vybudovat imitaci zvířecí nory tak, aby co nejvíce odolala mrazu a udržela co nejvíce tepla. Na 
závěr výsledky porovnávají a vyvozují závěry o strategii přežití zimního období a o energetických 
nárocích. 

Harmonogram výuky: 

 náplň práce čas pomůcky činnost učitele činnosti žáků 
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přežít v přírodě zimu?“ 

 
Motivační práce 

s textem 

20 min. 

Obrázky pro 
rozdělení do 

skupin 
(je-li třeba) 

 
5 motivačních 

textů 

Řídí diskuzi směrem 
k různým způsobům, 

jak organismy přežívají 
zimu. 

 
Před motivační části 

učitel rozdělí žáky 
do 5 skupin (možné 

losem pomocí obrázků). 

Žáci aktivně diskutují 
a vymýšlí strategie přežití 

zimního období. 
 

Během motivační části 
žáci pracují s textem 

a hledají důležité 
informace. 
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Formulace problému 
 

Stanovení hypotéz  
a příprava pokusu 

10 min. 
 

Pracovní list 
„Zimní spánek“ 

pro každého 
žáka 

Učitel vysvětlí postup 
práce během pokusu. 

 
Rozdá pracovní listy, 

vysvětlí zadání 
a individuálně pomáhá. 

 
Učitel rozdělí žáky pro 

pokus do skupin 
po 3–4 žácích. 

Žáci se seznámí 
s pracovním listem 

a vyplní jeho první část. 
 

Žáci v nově vzniklých 
skupinách diskutují 
o pokusu, o volbě 

materiálů a výstavbě 
nory. 
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Vytvoření zimní zvířecí 
nory 

35 min. 
+ 
čas 

přestávky 

Věci pro pokus 
(viz seznam) 

 

Učitel ukáže, kde jsou 
připravené různé 

přírodní materiály a věci 
potřebné pro pokus. 

 
Během pokusu poradí, 

je-li o to požádán. 
 

Učitel kontroluje pokus 
a hlídá celkový čas. 

Žáci si připraví vše 
potřebné k pokusu. 

 
Během pokusu žáci staví 

z přírodních materiálů 
zateplenou noru. 

Po dostavení dají dovnitř 
PET láhev s teplou vodou 

a za 10 minut změří 
teplotu uvnitř a venku. 
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Diskuze a porovnávání 
využití materiálů 

a různých strategií 
přežití zimy 

10 min. Pracovní list 
„Zimní spánek“ 

Učitel řídí diskuzi 
o výsledcích, 

o materiálech a tvaru 
nory a o hodnocení 

pokusu. 

Učitel pomůže žákům 
uklidit pracovní prostor 

po pokusech. 

Žáci si prohlédnou 
výsledky všech a celkově 

hodnotí pokus. 
 

Výsledky zapíší do druhé 
části pracovního listu. 

 Pr
ez

en
ta

ce
 

vý
sl

ed
ků

 

Zopakování nových 
znalostí a zhodnocení 15 min. Pracovní list 

„Zimní spánek“ 

Učitel vyzve jednotlivé 
skupiny žáků k prezentaci 
výsledků a spolu se žáky 

je hodnotí. 

Žáci prezentují své 
výsledky a hodnotí je 

s ostatními. 

 

Domácí úkol pro žáky:                                              Není. 



Přípravy pro učitele  
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 „Jak přežít v přírodě zimu?“ (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 strategie přežití zimního období. 
– Učitel řídí diskuzi směrem k různým způsobům, jak organismy přežívají zimu (hibernace, migrace, 

podchlazení, rezistence, u lidí stavba vytápěných domů, teplé oblečení…). 

 
b) Motivační práce s textem: 

– Učitel rozdělí žáky do pěti skupin. Může využít obrázky pro náhodné rozdělení do skupin 
uvedené v přílohách: vybere si pět obrázků a ty nakopíruje v potřebném množství podle počtu 
žáků. Žáci si následně vylosují náhodný obrázek a pak vytvoří skupiny s žáky, kteří mají stejný 
obrázek. 

–  Žáci jednotlivých skupin si sesednou 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 pro ostatní 
spolužáky nejdůležitější informace a v textu je podtrhnout. V závorkách uvedené termíny jsou 
pro starší žáky. 

– Učitel ukončí po 5 minutách tuto přípravu a požádá zástupce první skupiny, aby přečetl celý text 
ostatním. Poté následuje krátká diskuze na přečtené téma, kterou zakončí přečtení vybraných 
nejdůležitějších informací. Učitel může vybraná fakta průběžně zapisovat na tabuli. Pořadí 
skupin určují jejich čísla. 

 



Předlaboratorní příprava (cca 10 minut) 

a) Formulace problému:  

– Učitel uvede žáky do následující situace:  Na mráz, sníh a nedostatek potravy v zimním období se 
někteří živočichové přizpůsobili tak, že si staví nory na zimní spánek. Jak taková nora vypadá? Jak 
to, že tam živočich nezmrzne? 

– Nyní učitel zadá problémové otázky: Zamyslete se, jaké materiály by bylo nejvhodnější využít 
k zateplení nory a proč? Jaký tvar nory a její umístění je asi nejvhodnější? 

– Následně učitel zadá podmínky pokusu: Každá skupina bude mít na výběr různé přírodní 
materiály. Vaším úkolem bude během 10 minut s pomocí těchto materiálů vytvořit noru 
a zateplit ji tak, aby zadržela co nejvíce tepla. Po dokončení stavby umístíte do nory PET láhev 
s teplou vodou a po 10 minutách změříte teplotu v noře a venkovní teplotu. 

– Žáci mohou pro pokus využít různé druhy přírodních materiálů: sníh (je-li k dispozici), dřevo 
(klacíky nebo prkénka), kameny, štěrk, seno, piliny, peří, vatu, kůru, písek, zeminu, listí apod. 
(dle učitelovy přípravy), dále je k dispozici potřebné nářadí: rýč, případně lopata, lopatka 
a kbelík.  

– V tomto bodě je vhodné, aby učitel žákům nastínil možné varianty, jak noru stavět, a aby ukázal 
motivační obrázky. Žáci, kteří s problematikou nemají zkušenosti, pak lépe vymyslí svou variantu 
a výsledky jsou více rozmanité. Nory nemusí být nutně vykopané v zemi, lze je postavit na rovině 
a překrýt např. sněhem nebo pískem... 

 

b) Stanovení hypotéz a příprava pokusu:  

– Učitel rozdělí žáky pro pokus do skupin po 3–4 žácích. K rozlosování do skupin může učitel opět 
využít obrázků z motivační části (nakopíruje potřebný počet). 

– Učitel rozdá každému žákovi pracovní list „Zimní spánek“ a nechá je ve skupinách vyplnit první 
část „PŘED POKUSEM“. 

– Žáci v nově vytvořených skupinách diskutují o pokusu, o volbě materiálů a o výstavbě nory.  
– Přesun ven na místo pokusu. 
 

Praktická (badatelská) činnost (cca 35 minut + čas přestávky) 

a) Příprava:  

– Učitel ukáže žákům, kde jsou připravené různé přírodní materiály a věci potřebné pro pokus.  
– Každá skupina žáků si vybere místo pro zhotovení nory a s pomocí vybraných materiálů ji vytvoří. 

Na stavbu mají 10 minut.  
 

b) Pokus:  

– Učitel zajistí teplou vodu z vodovodu (není-li k dispozici venkovní kohout, připraví teplou vodu 
do nádoby a vezme ji s sebou ven). Po zhotovení nor si každá skupina přijde k učiteli pro teplou 
vodu a nalijí si ji pomocí trychtýře do připravené PET láhve o objemu 0,3 l. 

– Poté žáci umístí lahve do svých nor a uzavřou/zateplí východ, aby teplo neunikalo. Pokud je 
k dispozici digitální teploměr s venkovním čidlem, umístí spolu s láhví do nory kabel s čidlem 
(tak, aby se čidlo nedotýkalo lahve).  

– Asi po 10 minutách změří každá ze skupin aktuální venkovní teplotu a teplotu v noře. V případě, 
že teploměr nemá kabel s venkovním čidlem, zavede se teploměr opatrně skrz zateplený vchod 
do nory. Žáci rozhodně noru neotvírají, aby neuniklo teplo. V případě digitálního teploměru 
s venkovním čidlem se zobrazují obě teploty zároveň po celou dobu pokusu. 

– Pauzu mohou žáci vyplnit jednou z přiložených her (viz níže). 



Obrázkový průvodce pokusem: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nabídka krátkých her do pauzy  

Stavba na zakázku 

Hráči se rozdělí po dvou až po třech. Vedoucí pak zadá zakázku na stavbu ze sněhu (buď všem stejnou, 
nebo každé skupině jinou). Hráči se pak v časovém limitu 5 minut snaží zadanou zakázku splnit. Zakázkou 
může být Krakonoš, medvěd, had, tetřev apod. Po skončení časového limitu společně všichni hodnotí 
díla a jejich provedení. Stavět mohou rovněž všichni jedno velké dílo, například iglú. 

Pomůcky: sníh 
Prostředí: volné prostranství 

Řečnická lavina 

Vedoucí zadá hráčům, aby si vymysleli v duchu libovolné téma, o kterém hodně vědí (moje rodina, co 
jsem dělal o víkendu, můj pes, přečtená kniha apod.). Poté náhodně určí dvojici hráčů, která si stoupne 
před ostatní. Tito dva hráči si stoupnou (nebo sednou) naproti sobě bokem ke skupině. Na povel 
vedoucího mají oba hráči zároveň za úkol začít hovořit na své téma, a to plynule bez přerušení. Snaží se 
nevnímat druhého hráče a jeho mluvení, cílem hry je plynulý projev po dobu 1 minuty. Po vypršení času 
vedoucí řekne dost, zhodnotí projevy hráčů a zeptá se skupiny, o čem kdo hovořil. Poté vybere další 
dvojici. 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: kdekoliv 

Mrazík 

Všichni hráči se volně pohybují prostorem. Jeden z nich je v roli Mrazíka. Koho se dotkne, zmrazí ho na 
místě a hráč mlčky stojí. Zmrazený hráč může být vysvobozen jiným hráčem, který se ještě volně 
pohybuje, a to tak, že pod ním proleze mezi nohama. Pokud Mrazík všechny zmrazí, vyhrává a stává se 
Mrazíkem nový hráč. Vedoucí může během hry určit Mrazíka nového jmenováním jiného hráče (pro 
oživení hry). Při větším počtu hráčů mohou být i dva Mrazíci zároveň. 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: rovinatý terén 
 

Rovnováha ve větru 

Hráči se rozdělí do dvojic a stoupnou si proti sobě na vzdálenost pokrčených rukou. Nohy mají mírně 
rozkročené vedle sebe. Jejich úkolem je vzájemně tleskáním do soupeřových dlaní „sfouknout“ z místa 
svého protihráče tak, aby alespoň posunul jednu nohu z původní pozice. Hráči ve dvojici hrají současně, 
naznačují útoky a různě protihráče matou. Kdo z dvojice vyhraje, utkává se v dalším souboji s vítězem 
jiné dvojice. Na závěr se rozhodne v poslední soutěžní dvojici o titul „nejsilnější a nejšikovnější vítr.“ 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: kdekoliv 
 

Lidský uzel 

V této hře musí hrát sudý počet hráčů (skupinu může doplnit vedoucí). Čím víc hráčů, tím zajímavější 
hra. Děti si stoupnou do hloučku co nejblíže k sobě. Všichni zavřou oči a nad hlavu dají pravou ruku. Ve 
vzduchu nahmatají poslepu pravou ruku kteréhokoliv svého kamaráda. Všechny dvojičky se pak drží za 
pravé ruce. Následně všichni zvednou levou ruku a najdou obdobně ruku do dvojice. Poté všichni oči 
otevřou a dají ruce dolů, je-li to možné. Cílem hry je rozmotat tento uzel rukou do kruhu, a to bez toho, 
aby se jednotliví hráči pustili. Někdy je s hlavním kruhem propojen kroužek další, tvořený třeba i jen 
dvěma hráči. Během rozmotávání uzlu se spolu hráči domlouvají a radí si. Nikdo se nesmí pustit, všichni 
hrají až do úplného rozmotání uzlu. Výjimečně uzel rozmotat nelze. 



Pomůcky: žádné 
Prostředí: kdekoliv 

Zamrznutí 

Všichni hráči se seskupí do hloučku nebo řady a zamrznou v určité poloze. Zbylý hráč si je důkladně 
prohlédne a poté se ke skupině otočí zády. Vedoucí pak ukáže do skupiny na jednoho hráče, který svou 
pozici změní (zvedne ruce, přejde někam jinam, otočí se zády apod.). Poté oznámí zbylému hráči, že se 
opět může otočit. Jeho úkolem je následně co nejrychleji nalézt, k jaké změně v seskupení došlo. Při 
vyšším počtu hráčů mohou hrát dvě skupiny souběžně. 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: kdekoliv 

Rostlina – zvíře 

Vedoucí hry určí startovní místo a směr pochodu. Každý z hráčů si postupně stoupne na startovní metu 
a jeho úkolem je plynule říkat nahlas při každém kroku jméno jednoho zvířete a jedné rostliny. Jeden 
krok zvíře, druhý krok rostlina, třetí krok zvíře atd. Rychlost chůze a délka kroků záleží na každém hráči. 
Hlavní pravidlo je střídání jmen, která se u jednoho hráče nesmí opakovat a plynulost chůze. Když se 
hráč splete, nebo již ho žádné jméno nenapadne, končí hru a zůstane stát na místě, kam došel (ukročí 
stranou z trasy). Následuje ve hře další hráč. Vítězí ten, kdo dojde na trase nejdál. 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: rovinatý terén 

Potok 

Vedoucí vyznačí na zem dvě oddalující se čáry. Na jednom konci jsou čáry od sebe daleko asi 30 cm, na 
druhém konci 150 cm. Tyto čáry představují břehy potoka. Hráči mají následně za úkol jeden po druhém 
potok přeskočit. Sami hráči si volí místo, kde potok přeskočí. Vždy skáče pouze jeden, ostatní stojí na 
místě, na kterém potok přeskočili. Každý má pokusů kolik chce. Kdo z hráčů ale šlápne do potoka nebo 
na čáru, je ze hry vyřazen a jde na stranu. Vyhrává ten, kdo přeskočí potok v co nejširší části „bez 
namočení“. Nejde tedy pouze o schopnost skočit co nejdále, ale také odhadnout své síly. 

Pomůcky: žádné 
Prostředí: rovinatý terén, kde lze vyznačit dvě čáry naproti sobě 



Pracovní list Zimní spánek                        VZOROVÉ ŘEŠENÍ 

Datum: xxx 
Jméno: xxx 
Třída: xxx 

PŘED POKUSEM 

Jak je venku velká zima? A kolik stupňů bude v noře? Zapiš své předpoklady (hypotézy). 

 odhad venkovní teploty:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    odhad teploty v postavené noře: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

PO POKUSU 

Jaké jsou výsledky tvého pokusu? Zapiš a porovnej s tvými odhady (hypotézami) na začátku. 

naměřená venkovní teplota:   _ _ _ _ _ _ _ _ _     naměřená teplota v postavené noře: _ _ _ _ _ _ _ _ _  

porovnání:  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Napiš, které materiály se při zateplení osvědčily. 

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

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

Co bys příště udělal jinak? 

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

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

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

např. 0 °C např +10 °C 

PŘÍKLAD: 

- do země vykopu prohlubeň asi 15 cm hlubokou 

- ze 4 prkýnek postavím stěny a stříšku 

- vnitřek vystelu co nejvíc pilinami a senem 

- celou stavbu zasypu zeminou a udusám 

- vstupní otvor nakonec ucpu senem 

např. +4 °C např. +16 °C 

Venkovní teplota se mi zdála nižší než ve skutečnosti. V noře jsme naměřili o 6 °C více. 

PŘÍKLAD: Kopat do země šlo hůř, ale z dřevěných prkýnek se pak stavěl příbytek lehce.  

Piliny a seno teplo dobře zadržely.  

PŘÍKLAD: Umístit láhev dovnitř spolu s teploměrem nebylo lehké. Příště bych nejprve dala 

do nory láhev a teploměr, pak bych noru teprve zakryla střechou a zeminou.  
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Vyhodnocení výsledků (cca 10 minut) 

a) Diskuze a porovnání vytvořených nor:  

- Žáci si prohlédnou výsledky ostatních skupin. 

b) Zápis výsledků a úklid:  

- Žáci vyplní druhou část svého pracovního listu „PO POKUSU“. 
- S pomocí učitele žáci uklidí pracovní místo po svém pokusu. 
- Přesun zpět do třídy.  

Prezentace výsledků (cca 15 minut) 

- Učitel zve postupně k tabuli jednotlivé skupiny, ty zapíší naměřenou teplotu v noře na tabuli 
do sloupce. Stručně prezentují postup výstavby své nory. 

- Žáci diskutují o výsledcích a porovnávají jednotlivé nory (jaké jsou jejich výhody a nevýhody 
apod.). 

- Žáci celkově zhodnotí pokus, řeknou, co je překvapilo, a navrhnou, jak by šlo v pokusu 
pokračovat (co by šlo ještě vyzkoušet). 

- V případě potřeby lze zbylý čas vyplnit opět některou z přiložených krátkých her. 

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

Několik zajímavostí, které může učitel libovolně využít v hodině (zdroj: http://www.savci.upol.cz). 

 Nejdelší pravý zimní spánek byl zjištěn u jednoho poddruhu sysla Parryova (Spermophilus parryi 
barrowensis). Zmíněný poddruh sysla žije na Aljašce a vzhledem k místním klimatickým podmínkám 
trvá jeho spánek celých 9 měsíců. Aktivní je tedy jen čtvrt roku. Dlouhodobým studiem druhu bylo 
zjištěno, že zhruba 65 % až 75 % procent života tráví sysel Parryův spánkem. 

 Z evropských savců má nejdelší hibernaci svišť. Jeho zimní spánek trvá 7 měsíců. Před příchodem 
zimy si svišť vyhrabe 2 metry pod zemí noru, která je dlouhá až 10 m. Na konci chodby je rozšířená 
část (tzv. brloh), kde spí celá rodina nebo několik jedinců společně. Během hibernace klesne tělesná 
teplota sviště na pouhé 4 °C. Při sáhnutí na hibernujícího sviště může člověku připadat, že je studený. 
Po dobu pravého zimního spánku ztratí svišť až 40 % své tělesné hmotnosti. 

 Nejdelší migraci koná plejtvákovec šedý (Eschrichtius robustus), který každoročně uplave migrační 
trasu v délce asi 19 300 km. 

 Nejdelší srst má pižmoň (Ovibos moschatus), který žije v chladných oblastech. Na krku a zadku 
mohou chlupy dorůstat až 90 cm. Na hřbetě jsou kratší. 

 Nejsilnější vrstvu podkožního tuku má velryba grónská (Balaena mysticetus). Průměrná tloušťka tuku 
je 50 cm. 

 Ježura australská (Tachyglossus aculeatus) je společně s paježurou Bruijnovou (Zaglossus bruijni) 
savcem s nejnižší tělesnou teplotou. 

 Nejteplejší srst ze všech savců má liška polární (Alopex lagopus). Díky své extrémně teplé srsti trvale 
obývá nejchladnější místa na Zemi, kde teplota dosahuje −50 °C. Někdy mohou teploty klesnout až na 
−70 °C, výjimečně i na −80 °C. Zbarvení lišky polární je v létě zcela černé, v zimě zase zcela bílé. 



Závěrečné poznámky 
 

 
Jiné varianty a další možné úpravy či doporučení  
 
Pro pokus lze využít různé přírodní materiály dle možností učitele. Pokus lze změnit například tak, 
že se žáci snaží vytvořit model zatepleného domu.  
 
V případě, že se některá z aktivit příliš protáhne a vznikne časový skluz, je možné závěrečnou 
prezentaci výsledků (plánováno na cca 15 minut) zkrátit a provést venku. Přímo po pokusu lze tedy 
zbytek hodiny strávit již jen debatou nad výsledky.  
 
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 a měli teplé oblečení. 
V případě, že není sníh, lze využít i jiné materiály jako písek nebo hlínu. Je také třeba počítat s tím, že 
se žáci mohou při práci zašpinit (především bláto na botách). 
 
K pokusným norám se lze vrátit i později, ještě po dvou hodinách jsou měřitelné značné teplotní 
rozdíly. 
 

 
 
Reflexe po hodině  
 
Pokus proběhl dle předpokladů. Jednoduchá stavba včetně kopání do země je rychlou záležitostí, jistý 
čas ale zabere následný úklid a rovněž čištění obuvi. 
 
Před pokusem je nutné mít vše připravené, během pokusu již není čas shánět potřebné věci. Odečet 
teploty mohou žáci zaokrouhlovat na půl stupně.  
 
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. 
 

 
 
Navazující a rozšiřující aktivity  
 
Teplotní křivky – sledování teploty v noře a mimo ní v minutových intervalech, zaznamenávání 
naměřených údajů do grafu, případně porovnávat rychlost chladnutí vody mimo noru a v noře (nutný 
teploměr se zavedeným čidlem, aby častým vyndáváním z nory nedošlo ke zkreslení měření) 
 
Ptačí budka – příprava, stavba a instalace ptačího krmítka do školní zahrady 
 
Energetické nároky člověka v zimě – nalezení možností úspor v domácnostech žáků, měření spotřeby 
elektřiny, případně plynu v domácnosti, porovnávání spotřeby při různých úsporných opatřeních 
 

 
Využité a doporučené zdroje informací 
http://www.savci.upol.cz 
foto autor 


