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POKUSY

Svět koloběhu vody
Aktivní diskuse o přeměnách vody v pozemské přírodě

Téma: Půda a voda, Povrchové vody, Podzemní vody

 Voda do atmosféry
zadejte žákům vypracovat seznam všech možných 
způsobů, jimiž se podle nich voda může dostat 
do atmosféry (aby se vypařila a stal se z ní plyn). Můžete 
jim dát nějaká vodítka: připomeňte, jak z vařící se vody 
uniká pára, jak se nám někdy „kouří“ od úst, jak se 
vznášejí páry nad vodami a další možnosti.  Voda z atmosféry

pak žáky vyzvěte, aby popsali všechny možné cesty, 
jimiž se tato voda může dostat z atmosféry. připomeňte 
jim, jak se srážejí vodní páry na chladném okně, jak se 
tvoří kapky vody, sněhové vločky a další jevy.

 Voda v pohybu
Uložte žákům sestavit seznam všech způsobů pohybu vody. příkladem 
mohou být do vzduchu stoupající vodní páry z vypařující se vody, 
padající déšť, pohyb vody v půdě, nakonec i pohyb povrchových vod 
od řek až k oceánu.
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 Koloběh vody
Na závěr vyzvěte žáky, aby porovnali své seznamy se schématem koloběhu vody, který znázorňuje: 

 pohyb vody mezi zemským povrchem a atmosférou,
 pohyb vody z atmosféry na zemský povrch,
 různé způsoby transportu vody.
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POMŮCKY VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 papír a tužka Žáci dovedou:
 podrobně popsat způsoby, jimiž voda vstupuje do atmosféry a opouští ji;
 podrobně popsat mnoho různých způsobů přeměny vody jako součásti koloběhu vody na zemi.

7–12 let, 
podle věku žáků a rozsahu diskuse

VĚK  A ČAS 

SOUVISLOSTI
odpovědi a diskuse závisejí na znalostech účastníků a jejich schopnosti je uplatnit. Úplný seznam způsobů přeměny 
vody může zahrnovat uvedené body. Starším žákům můžete zadat náročnější úkol, aby vypracovali seznam všech 
přeměn vody. Žáci si uvědomí zákonitosti pohybu vody a značnou šíři procesů, kterými voda v rámci koloběhu prochází.

Voda do atmosféry:
 z vařící vody za všech okolností;
 vypařováním z jakéhokoliv odkrytého povrchu vody v bytě;
 vypařováním z jakéhokoliv vlhkého objektu v bytě;
 vypařováním z jakéhokoli přírodního vodního povrchu včetně stružek, potoků, řek, kaluží, rybníků, jezer a moří;
 vypařováním z jakéhokoliv vlhkého povrchu, jako je půda, i z jakéhokoli povrchu zvlhlého po dešti, sněhu, mlze apod.; 
 ze stromů a ostatních rostlin vypařováním;
 biologickými procesy u zvířat, jako je dýchání a pocení;
 přímo z pevného ledu procesem zvaným sublimace.
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další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

http://www.geology.cz/svet-geologie/pokusy
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NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ

požádejte žáky, aby diskutovali a popsali, jak by 
se procesy uvedené na jejich seznamech mohly 
napodobit ve třídě při vyučování. laboratorní ukázka 
koloběhu vody podporuje vyšší úroveň rozvoje 
schopností uvažování a porozumění abstraktním 
procesům skrytého přenosu tepla.

 existuje mnoho cest, jimiž se voda stává 
neviditelným plynem z vodních par – děje se 
tak vypařováním, varem, odpařováním z rostlin, 
dýcháním a pocením zvířat a sublimací z ledu.

 vodní páry kondenzují do kapalné vody nebo 
za mrazu do ledu za řady rozdílných podmínek.

 Je mnoho způsobů pohybu vody.

SOUVISLOSTI
Voda z atmosféry:

 kondenzací na jakémkoliv chladném povrchu, jako jsou okna či chladná plechovka nápoje (zkuste dýchat 
na chladné sklo);

 přírodní kondenzací na zemi v podobě rosy nebo jinovatky, pokud je teplota pod bodem mrazu,
 kondenzací ve vzduchu tvorbou vodních kapiček v mracích, oparu a mlze;
 kondenzací ve vzduchu pod bodem mrazu tvorbou ledových krystalků v mracích;
 pokračující kondenzací na vodních kapičkách a ledových krystalcích, až jsou dostatečně velké, aby spadly jako déšť, 
sníh nebo kroupy;

 oparem a mlhou, které zvlhčují povrchy.

Voda v pohybu:
 stoupající vodní páry, které jsou hnány větrem a pak po kondenzaci spadnou;
 padající vody ve formě deště, sněhu, plískanice nebo krup;
 vody v kapalné formě proudící stružkami, potoky a řekami;
 vody v kapalné formě v moři, pohybující se vlnami a různými oceánskými proudy;
 vody v kapalné formě protékající horninami a půdou vlivem gravitace a kapilárních sil; podzemní vody vytékající 
na povrch jako prameny;

 led pohybující se po svahu jako ledovce a ledové pokrývky;
 ledové kry unášené mořskými proudy;
 vody stoupající rostlinnými tkáněmi při vypařování;
 vody pohybující se v tělech zvířat ve formě dechu, potu, zažívání;
 vody přenášené lidmi v nádobě nebo měchu v  suchých oblastech;
 vody přepravované vodními cisternami.


