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POKUSY

Koloběh vody v minisvětě
Téma: Půda a voda

Znázorněte koloběh vody v nádobě

 Vytvořte v průhledné nádobě s víkem 
písčitou „pláž“ a přidejte mělké „moře“. Rozsviťte 
lampu („slunce“) a vyčkejte několik minut, až se 
voda ohřeje (nebo přidejte teplou vodu 
z konvice). 

 Na víko položte chladicí vložku, aby se 
vyvolal efekt chladného vzduchu, který vytvoří 
„mraky“. Vodní kapičky, které se kondenzují 
naspodu víka pod chladnými „mraky“, se začnou 
zvětšovat a dopadají na „pláž“ jako „déšť“. Takto je 
v nádobě předveden koloběh vody, v němž 
„slunce“ ohřívá „moře“. Vyvolává tak zvýšený odpar 
vodních částic (molekul) do vzduchu ve formě 
vodních par. Pokračující absorpcí vodní páry se 
vzduch zvlhčuje a kapky vody se pak sráží 
na chladnějších částech nádoby. Chladicí vložka 
kondenzaci, která začíná malými kapičkami 
rostoucími do kapek, urychluje. Když se kapičky 
dostatečně zvětší, padají jako déšť.

 Oživte tento minisvět tím, že nádobu 
postavíte na modrý papír, aby „moře“ bylo modré, 
z plastelíny vymodelujte opalujícího se člověka 
včetně slunečníku a umístěte jej na písčitou „pláž“. 
Chladicí vložku pokryjte vatou, aby vznikly 
nadýchané mraky. 
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bezpečnostní 
síťka

průhledná
nádoba s víkem

„pláž“

„moře“ 

chladicí vložka - „mraky“

 K lepšímu porozumění položte žákům doplňující otázky:
 Proč v tropických oblastech obvykle prší častěji než v chladných? (Více sluneční energie, větší vypařování.)
 Proč je větší vypařování z moře než z pevniny? (Větší vodní plocha.)
 Jak může voda vypařená nad mořem způsobit déšť nad pevninou? (Vlhký vzduch nad mořem je odnášen větrem nad pevninu.)
 Jak se vrací voda z deště nad pevninou zpátky do moře? (Řekami a podzemní vodou proudící horninami.)
 Prší jenom nad pevninou, nebo může také pršet nad mořem? (Prší všude.)
 Kterou část vodního cyklu můžete pozorovat v okolí vaší školy? (Všechny části.)

 Předveďte žákům koloběh vody na tomto modelu.
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POMŮCKY

ČAS  VĚK    

VÝUKOVÝ ZÁMĚR

 lampa s infražárovkou a bezpečnostní síťkou 
 průhledná plastová nádoba s dobře těsnícím 
víkem; ideální je nádoba na potraviny vhodná 
do mrazničky 

 písek pro vytvoření „pevniny“
 voda
 zmrazená chladicí vložka
 případně předměty pro vylepšení modelu 
minisvěta

5–11 let 15 minut

Žáci dokážou:
 popsat, že s teplotou stoupá množství vypařené vody;
 popsat, že ochlazování vlhkého vzduchu vede ke kondenzaci vodních par;
 ukázat na modelu oblasti výparu a kondenzace; 
 propojit tento pokus s příklady vypařování a kondenzace v lokálním i světovém měřítku.
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Další pokusy si můžete stáhnout na portále o neživé přírodě Svět geologie:

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

SOUVISLOSTI

NAVAZUJÍCÍ AKTIVITY

SHRNUTÍ
Vodní cyklus je simulován prostřednictvím věcí běžně dostupných ve školní třídě. Žáci si díky vytvoření minisvěta 
uvědomí všechny procesy a zákonitosti, které jsou spojeny s koloběhem vody.

Zeptejte se žáků, jak by se dal model vodního cyklu urychlit (výkonnější lampa, větší oblast „moře“, studenější 
chladicí vložka) nebo zpomalit (opačný postup). Požádejte je o návrhy na vytvoření realističtějšího modelu (je zde 
mnoho způsobů včetně vymodelování vrchů a vodních toků na „pevnině“; osázení vegetací, např. řeřichou; přidání soli 
do „moře“; vložení ryb do „moře“ nebo zvířat na „pevninu“ apod.).

 Slunce ohřívá povrch Země.
 Voda se vypařuje z vodních ploch; čím je voda 
teplejší, tím větší je výpar.

 Vzduch obsahuje vypařenou vodu ve formě 
molekul neviditelné vodní páry; s větším 
výparem se zvyšuje vlhkost.

 Ochlazením vzduchu se vodní pára sráží 
a vytváří malé kapičky.

 S pokračujícím srážením vodních par se malé 
kapičky zvětšují, až jsou natolik těžké, že padají 
v podobě deště.

 Hlavními činiteli vodního cyklu jsou výpar 
vody, proudění vzduchu přenášející vodní 
páry, kondenzace vodních par a po dešťových 
srážkách nad pevninou proudění vody na 
povrchu i pod ním.


