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PŮDA A VODAMetodika

Cíl: 

Seznámení žáků s širokým pojmem půda, její nezbytností pro život organismů 
i  člověka a  s  historickými událostmi spojenými s  potřebami lidí hospodařit 
na úrodných půdách. Přiblížení pojmu pedologie, co zkoumá a s jakými dalšími 
vědami je úzce propojená. Uvědomění si neocenitelného významu půdy 
pro existenci a  činnost lidstva. Přiblížení problematiky vzniku půd v  časovém 
horizontu a  také jejich zániku a  rizik spojených s  erozí. Obeznámení žáků se 
základním složením a dělením půd. Samostatné vyhledávání odpovědí na otázky 
s  využitím internetu a  literatury. Podpora logického uvažování a  práce s  nově 
zjištěnými skutečnostmi.

Rozvíjené dovednosti:

Kritické posouzení nově nabytých informací. Tvorba vlastního názoru a podnícení 
k  vymýšlení nových nápadů. Propojování již známých znalostí do  souvislostí. 
Zručnost a  kreativita při plnění úkolů. Rozvíjení vyjadřovacích schopností při 
prezentaci různých druhů půd. Práce s mapou a orientace v ní.

Pomůcky:
 ● Pracovní listy, psací potřeby, počítač s přístupem na internet – pro dohledání 

informací o základních půdních typech, obrázků a doplňujících informací. Ge-
ologická mapa nebo geogra� cká mapa České republiky.

 ● Prezentace půdních typů: počítač s přístupem na internet, tiskárnu pro tisk ob-
rázků, nebo můžete dát dětem k dispozici vzorník typů půd.

 ● Plastová lahev, kus látky nebo ponožka, dřevěné uhlí a popel z ohniště, jemný 
písek, drobné kamínky, mech, nůž a kalná voda z řeky nebo rybníka na výrobu 
� ltru na vodu.

 ● 2 bedničky (přepravky), potravinářská fólie, zemina, travní osivo, konev na za-
lévání na ukázku eroze půdy vodou a fén na simulaci eroze větrné.

 ● Obrázky s rostlinami a kartičky s typy půd, nůžky, lepidlo, mapa ČR, pravítko, 
psací potřeby pro hru vegetace v závislosti na půdních typech.

 ● Projděte pracovní list, podle vašich žáků zhodnoťte, do jaké hloubky budete téma pro-
bírat, popřípadě vyberte kapitoly, které vás zaujaly a kterým se chcete více věnovat. 
S menšími dětmi doporučuji věnovat se tématu zážitkovou formou prostřednictvím 
her a pokusů. Než dětem rozdáte materiály, zeptejte se jich na některé termíny, které se 
v pracovních listech vyskytují (např. pedologie, eroze, fosilní a pohřbené půdy, humus), 
a pokuste se je společnými silami objasnit.

 ● Úvodní kapitola se věnuje širokému pojmu půda. V levém i pravém sloupečku na druhé 
straně najdete několik de� nic pro slovo půda, jak v češtině, tak v němčině. Hlavní text se za-
obírá historickými událostmi a poukazuje na důležitost půdy, kterou si lidé uvědomovali již 
v dávné minulosti. Můžete zde děti vybídnout, aby popřemýšlely a vzpomněly si na nějaké 
války vedené kvůli území, kde se nacházely nerostné suroviny nebo úrodná půda, a jaké 
události vedly k počátku válečných kon� iktů (např. válka v Perském zálivu – ropa, válka 
o kolonie – úrodná půda a hlavně zdroje nerostných surovin a také strategická poloha).

 ● Následuje přiblížení pojmu pedologie, čím vším se tato věda zabývá a s kterými dalšími 
obory je úzce propojená. Děti tam čeká zvídavá otázka, která otestuje jejich pozornost. 
V levém sloupečku se podíváme do historie lidstva a jeho vztahu k půdě.

 ● Text na straně 5 vede k zamyšlení nad neocenitelným významem půdy. Po přečtení si 
děti uvědomí, co všechno je na půdu navázáno a jak jsou jednotlivé koloběhy života 
propojené. Na další straně naleznete de� nici půdy, která je vlastně sumarizací předcho-
zího textu. Doplněno o otázku, která děti přiměje zavzpomínat na probraná témata.

 ● Následují stránky věnované drobným odchylkám od de� nice půdy, dozvíte se zde, co 
znamená fosilní a pohřbená půda a o tvorbě půd na nezpevněných sedimentech. Na-
konec vás donutíme popřemýšlet nad polemickou otázkou, kdy se začaly tvořit první 
půdy na zemi. V pravém sloupečku čeká také jedna zajímavá otázka, popřemýšlejte, 
jaké podmínky jsou vhodné pro vznik půdy.

 ● Další podkapitola se zabývá úrodností půdy. Děti si přečtou, jak se tvoří humus a co je 
ukazatelem úrodnosti půdy. Jaké jsou základní živiny a jak v přírodě kolují. Úkol na pře-
mýšlení nad lidskými zásahy do půdy je velmi zajímavý a pro všechny, kdo se jen tro-
chu zamyslí, může být velmi poučný. 

 ● Jak se tvoří půdy, jaké potřebují podnebí, podloží a další podmínky pro svůj vývoj, si 
přečtete na straně 9. Čeká zde na vás úkol, který vychází z již dříve nabytých znalostí, 
takže by měl být pro děti hračka. O biologických půdních procesech, činnosti podzem-
ní vody a o pojmu půdní pro� l se více dozvíte na straně 10.
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 ● Kapitola mrtvé a živé v půdě se nejprve věnuje nerostným (tedy mrtvým) součástem 
půdy. Jak rychle se rozpadají, jaké mají vlastnosti a dokonce, že se i tvoří nové druhot-
né minerály přímo v půdě. Další část je věnována všemu živému v půdě. Před přečte-
ním můžete vyzvat děti, aby chodily zapisovat na tabuli živočichy, kteří žijí v půdě, 
a poté porovnat, zda jste se tre� li. Děti si při tom jistě vzpomenou na mnohem více. 

 ● Poslední kapitola je věnovaná typům půd a také jejich barevnosti, čím je způsobená. 
Na tuto otázku se sice zeptáme v pravém sloupečku dětí, ale pozorný čtenář najde 
v textu odpověď. Na konci strany v odstavci najdete zamyšlení nad vzácností půdy 
vzhledem k tomu, kolik potřebuje času, aby se vytvořila, a také proto bychom se o ni 
měli dobře starat.

 ● Na poslední straně najdete v levém sloupečku takovou perličku o pojídání půdy jiný-
mi národy. V pravém sloupku zase vtipnou básničku na toto téma. Budete se muset 
také zamyslet nad vznikem půd v různých podnebných podmínkách.

Brainstorming  

Napište na tabuli nějaký termín, o kterém si myslíte, že už se s ním někdy děti setkaly a že 
budou mít na toto slovo nějaké vazby (např. půda, eroze, půdní horizont). Poté vyzvěte 
děti, aby chodily zapisovat na  tabuli vše, co je napadne ve  spojitosti s  tímto názvem. 
Vznikne vám u toho určitě zajímavá diskuze i de� nice termínu. Až poté rozdejte dětem 
pracovní listy a společně si je projděte.

Samostatná prezentace půdních typů

Rozdělte děti do  skupinek po  dvou až třech, napište na  lístečky názvy jednotlivých 
půdních typů (hnědozem, černozem, kambizem, podzoly, glejové půdy, rendziny). Každá 
skupinka si vylosuje jeden půdní typ a bude mít za úkol do dalšího týdne zjistit o tomto 
půdním typu informace, najít si obrázek, zjistit, kde se tato půda vyskytuje, čím je zvláštní 
a jaké na ní najdeme rostliny. Poté si připraví krátkou prezentaci a představí „svoji půdu“ 
ostatním.

Hra Výskyt vegetace v závislosti na typu půd

Cílem této činnosti je uvědomit si, že každá rostlina potřebuje jiný typ půdy ke svému 
růstu a  také, že díky rostlinám můžeme předběžně určit typ půdy a  tedy i  hornin, 
na kterém se nachází.

Žákům rozdáme vytisknuté očíslované fotky rostlin a na dalším papíře předtisknuté kartičky 
s typy půd a jejich základní speci� kací. 

I.     První úkol pro žáky bude kartičky a obrázky rozstříhat a přiřadit správnou rostlinu  
       k půdnímu typu popsanému na kartičce.
II.    Pokud máte již vytvořenou vlastní geologickou mapu České republiky s obrázky                      
       (k tématu Geologický vývoj ČR), můžete ji rozšířit o obrázky rostlin s půdními typy, 
       které lokalizujete na mapě a vyznačíte a poté nalepíte na okraji mapky a spojíte     
       šipkami.

Možností, kam umístit na  mapu kartičky s  půdními typy, je samozřejmě mnohem více, 
můžete se třeba zaměřit na blízké i daleké okolí vaší školy a umístit půdní typy na konkrétní 
místa, která znáte. To už nechám na vás…

U každé půdy tučně zvýrazněné jsou zařazené rostliny, které mají děti na obrázcích.

1. glejové půdy: př. jižní Morava u soutoku Dyje a Moravy – lužní lesy, kolem středního toku 
Labe, Poodří, Třeboňsko

 ● lužní les

2. písčité půdy: váté písky – Moravská Sahara, východní Morava u Bzence nebo jižní Čechy 
u Vlkova nebo v okolí České Lípy

 ● borovice

3. černozemě: v úrodných nížinách kolem velkých řek – Polabí, kolem řeky Moravy a Dyje
 ● kukuřice

4. hnědozemě: nížiny až pahorkatiny, lemují oblasti s černozeměmi, Polabí, České středohoří, 
mezi Dyjí, Svratkou a Moravou

 ● ječmen

5. rendziny: půdy na vápencích, Český a Moravský kras, západní Karpaty, Pálava
 ● kavyl vláskovitý

6. hnědé lesní půdy: vrchoviny – Českomoravská vysočina, Středočeská pahorkatina
 ● brambory

7. podzoly: všechny naše pohraniční hory, vyšší polohy
 ● smrky

8. rašelinné půdy: malé oblasti v Krkonoších, na Šumavě a v Krušných horách
 ● rašeliník

Doplňující hry a tipy
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Příloha ke hře 
Výskyt vegetace v závislosti na typu půd

Kartičky a obrázky rozstříhejte a přiřaďte správnou 
rostlinu k půdnímu typu popsanému na kartičce.

1 2
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Příloha ke hře  
Výskyt vegetace v závislosti na typu půd

Kartičky rozstříhejte a přiřaďte správný popis půdního 
typu k obrázkům rostlin.

Glejové půdy
• vysoká hladina podzemní vody, málo  okysličená 

půda

• šedavá barva se skvrnami

• málo úrodné, kyselé půdy

• typické pro nivní oblasti v blízkosti vodních toků

• vegetace – lužní lesy, olšiny, kyselé louky

Podzoly
• podzolizace: vyplavování všech živin do horizontu B,

• výrazný bílý vyluhovaný horizont, pod ním narezlá 
vrstva

• málo úrodné, kyselejší půdy

• typické pro vlhčí chladnější podnebí, u nás horské 
oblasti

• vegetace – tajgy – smrkové porosty, pastviny

Hnědozemě
• illimerizované – přesun jílovitých a železitých částí 

do spodních horizontů

• hnědé, cca 1 m hluboké, na spraších

• úrodné, neutrální až lehce kyselé půdy

• nížiny a kotliny v mírném pásu

• vegetace – původně pod dubohabřinami, dnes 
většinou orná půda, obiloviny (pšenice, ječmen…)

Písčité půdy
• lehké půdy s velkým obsahem písečných zrn 

a malou vrstvou humusu

• světlé, dobře provzdušněné, propustné pro vodu

• málo poutají živiny, vymývají se

• kolem říčních toků – nánosy, nebo zvětráváním 
a rozpadem pískovců

• vegetace – suchomilné traviny a borovice

Černozemě
• hluboký humusový horizont

• tmavé, vzniklé na spraších

• nejúrodnější půdy, neutrální

• v rovinatých oblastech mírného a subtropického 
pásu

• vegetace – původně traviny, dnes obiloviny, 
kukuřice, bavlník

Rendziny
• vysoký obsah vápníku a hořčíku

• tmavá zemina s velkou příměsí bělavých hornin

• málo úrodné, zásadité půdy

• typické pro vápencové oblasti, 

• vegetace – suchomilná, traviny, vinná réva

Hnědé lesní půdy
• nejrozšířenější, rychlé vyčerpání úrodnosti

• tmavě šedý nízký humusový horizont, dále světle 
hnědé horizonty

• málo úrodné, velmi kyselé půdy

• vyskytují se na svažitých terénech

• vegetace – smíšené lesy mírného pásu, dnes 
většinou zemědělská půda, brambory, řepka, 
pastviny

Rašelinné půdy
• odumřelé části rostlin se shromažďují ve spodních 

vrstvách a bez přístupu vzduchu se přetváří 
na rašelinu

• tmavá až černá

• málo úrodné, kyselé půdy

• typické pro trvale zamokřené horské oblasti

• vegetace – rašeliník, vřesy, borovice kleč
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Demonstrace � ltrace vody v půdě

Připodobníme si proces, který probíhá v  půdě. Dešťová voda steče po  rostlinách, 
dostane se do  půdy, kde protéká organickými a  anorganickými částečkami a  dále se 
čistí přes horniny a pak někde vyvěrá v podobě čisté křišťálové studánky. My si tento 
proces připodobníme jednoduchým „zálesáckým“ způsobem � ltrace vody. Plastové láhvi 
uřízneme dno, malý kousek látky umístíme do hrdla nádoby, na ní naskládáme kousky 
dřevěného uhlí z  ohniště a  zasypeme lehce popelem, dále nasypeme jemný písek, 
na  něj dáme vrstvu drobných kamínků a  znovu zasypeme jemným pískem. Nakonec 
odšroubujeme víčko, utvoříme malý vak z látky, který naplníme mechem a připevníme 
místo víčka k  hrdlu láhve. Takto vzniklý � ltr umístíme nad sběrnou nádobu a  pomalu 
naléváme vodu do  � ltru a  sledujeme proces � ltrace. Ve  sběrné nádobě budeme mít 
nakonec čistou vodu bez mechanických nečistot, kterou je ale před konzumací ještě 
nutno převařit. Děti si uvědomí, jak probíhá proces � ltrace vody v  přírodě a  zároveň 
dostanou dobrý tip, jak si poradit v nouzi na cestách.

Názorná ukázka větrné a vodní eroze půdy

Ukážeme si, jak eroze postihuje půdu a jakou funkci zde má pravidelná závlaha a také 
vegetace. Budeme potřebovat 2 bedničky (přepravky) a  zeminu. Vsypte do  přepravek 
zeminu a do jedné z nich zasejte hustě semínka trávy a opatrně zalévejte, pro rychlejší 
růst trávníku potáhněte bedničku fólií, vytvoříte tak malé pařeniště. Až bude trávník 
pěkně narostlý, opřete šikmo bedničky o  stěnu, prudce zalévejte a  pozorujte, jaké 
jsou rozdíly ve  svahových pohybech a  jak moc velké změny nastaly. Poté nechte obě 
bedničky bez zálivky vyschnout, vezměte fén a začněte jím foukat na vodorovně uložené 
bedničky a sledujte, jak moc působí větrná eroze na bedničku s trávou a na bedničku 
bez vegetace. Zapište krátký protokol z  vašeho bádání a  zamyslete se nad důležitostí 
rostlinného pokryvu půdy jako obrany proti erozi.
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