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Jednotlivá hodnocení miniprojektů  

na téma Podzemní vody 

 

ZŠ a MŠ Adamov 

Opět patřičně strukturovaná zpráva dobře dokumentuje rozsah prací, 

kterým se žáci věnovali. Hledali odpovědi na množství otázek, vypravili se 

za poznáním do terénu i na přednášku. Zprávu doplňuje řada vhodných 

fotografií. Téma je hodně provázané s běžným životem a rozsáhlé i díky 

tamějšímu zajímavému okolí. Hlubšímu pochopení souvislostí jistě 

prospěje další výzkum a pátrání, protože téma žáky zaujalo a chtějí v něm 

ještě dále pokračovat. Je skvělé, že umíte kolem sebe najít zasvěcené 

odborníky a vědomosti od nich čerpat! 

 

ZŠ Bartošovice 

Velmi podrobná zpráva pojímá téma opravdu komplexně z mnoha úhlů 

pohledu. Žáci objevují množství souvislostí s běžným životem. Zaujala nás 

dlouhodobá aktivita žáků týkajících se ochrany přírody včetně vod. Téma 

tak žákům posloužilo k rozšíření znalostí a upevnění přesvědčení, že 

chránit přírodu jako celek má smysl a je pro nás naprosto nezbytné. Velmi 

si vážíme naší spolupráce s tak aktivními a početnými kluby! 

 

ZŠ J. A. Komenského, Blatná 

Klub pojal výstup ze svého projektu jako prezentaci dílčích témat, pojmů a 

zajímavých míst souvisejících s problematikou podzemních vod. 

Problematika tohoto miniprojektu je rozsáhlá a v rámci naší republiky i 

velmi pestrá. Proto doporučujeme soustředit se nejprve na téma v daném 

domácím okolí, prozkoumat a vysvětlit si pojmy na jevech propojených 

přímo či zdánlivě skrytě se životem dětí a posléze znalosti prohlubovat a 

rozšiřovat. Pro pochopení jakéhokoliv tématu je pro žáky prospěšné svou 

práci shrnout, udělat si vlastní závěr. Získané vědomosti tak dostávají 
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celkový rámec a vlastní strukturu, kterou je možné dále rozvíjet. 

Oceňujeme samostatnost členů klubu! 

 

ZŠ Česká Lípa 

Klub přistoupil k projektu velmi aktivně a tvořivě, pojal zpracování tématu 

opravdu komplexně. Žáci se zabývali vlastnostmi vody a zkoumali chování 

vody ve svém okolí v závislosti na geologické stavbě. Zpráva je vhodně a 

sousledně rozčleněna a práci žáků pěkně dokumentuje, obsahuje řadu 

původních nákresů, map, schémat a fotek. Velkým přínosem pro autory i 

pro čtenáře takovéto zprávy je promyšlený a podrobný závěr. Vaše objevy 

se mohou stát i objevem ostatních! ;-) 

 

ZŠ a MŠ škola Na Nábřeží, Havířov-Město  

Členové klubu se při své práci na projektu dotkli mnoha dílčích otázek a 

problémů souvisejících s podzemními vodami, odpovědi byly většinou 

vztaženy k místním podmínkám. Pro pochopení jakéhokoliv tématu je pro 

žáky prospěšné svou práci závěrem shrnout, udělat si vlastní závěr. 

Získané vědomosti tak dostávají celkový rámec a vlastní strukturu, kterou 

je možné dále rozvíjet. Oceňujeme samostatnost členů klubu! 

 

Gymnázium Dr. A. Hrdličky, Humpolec 

Klub se v daném tématu soustředil zejména na pochopení geologické 

stavby a vzniku různých pramenů, v místním měřítku žáci pokračovali ve 

své činnosti opatrování a výzkumu blízkých studánek. Je vidět, že autoři 

zprávy mají dobrý přehled o pitné vodě ve svém okolí a uvědomují si její 

nezastupitelnou roli. Možná by bylo zajímavé využít teoretické znalosti o 

typech pramenů a pokusit se své známé studánky podobně rozčlenit. Daly 

by se tyto informace použít při ochraně pramenů? 

 

ZŠ Chomutov, Zahradní (vedoucí př. klubu J. Kotíková) 

Klub se v miniprojektu zaměřil hlavně na průzkum pramenů v lázeňském 

městě a propojení s jeho historií. Důležité je závěrečné porovnání svých 
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pátrání a zhodnocení v klidu v klubu. Zpráva rovněž obsahuje vhodnou 

dokumentaci. Doporučujeme, aby se děti více podílely také na sepsání 

zprávy o svém projektu. Těšíme se na další výsledky pátrání při vašich 

dalších exkurzích! 

 

ZŠ Chomutov, Zahradní (vedoucí př. Klubu J. Váchová) 

Členové klubu se při své práci na projektu dotkli mnoha dílčích otázek a 

problémů souvisejících s prameny, podzemní vodou a jejich výskytem a 

chováním v blízkém okolí. Vypravili se i pátrat do terénu, zkoumali různá 

skupenství vody a vytvářeli k tématu plakáty. Zaujalo nás vaše pozorování 

krystalků sněhu a ledu, jehož výsledky můžete využít i v následujícím 

miniprojektu týkajícího se povrchových vod. Je zřejmé, že vše souvisí se 

vším a voda je pro život nezbytná tekutina ;-). Zajímalo by nás, zda se 

vám podařilo odhalit skutečný pramen Chomutovky. Možná bude třeba 

propojit pátrání na starých mapách s vlastním výzkumem v terénu...? 

 

ZŠ Chomutov, Zahradní (vedoucí př. klubu V. Žižková) 

Z obsáhlé a bohatě obrazově dokumentované zprávy o činnosti klubu se 

mnohý čtenář dozví spoustu nových informací, které žáci vypátrali a 

zjistili. Nejprve se věnovali teorii pramenů, posléze se za vodou vypravili i 

do lázní a hledali prameny řek. Autoři ve zprávě potvrzují fakt, že stejně 

jako je voda úzce spjata s životem, tak je i její výskyt v přírodě 

podmíněný geologickou stavbou provázaný s historií lidské kultury a jejími 

dějinami. Je skvělé, že má voda tak skvěle informované, vzdělané a 

upřímné ochránce! 

 

ZŠ Liberec 

Žáci pojali toto téma přímo experimentálně. V souvislosti s prostupností 

podzemní vody otestovali propustnost různých půd. Zpráva je dobře 

dokumentovaným výsledkem tohoto pokusu. Možná by bylo zajímavé 

porovnat výsledky s půdními mapami svého okolí a zamyslet se nad tím, 



  Podzemní vody 

4 
 

co propustnost vody v podzemí a v krajině ještě ovlivňuje. Plynule tak 

můžete navázat na téma následujícího miniprojektu - povrchové vody ;-). 

 

ZŠ Lubenec 

Žáci v rámci tématu podzemních vod zkoumali vsak, infiltraci a vývěr vody 

ve školních podmínkách a zjištěné výsledky a teorii si pak ověřovali i v 

terénu při objevování pramenů a studánek v okolí. Zpráva je velmi 

podrobná, žáci mají mnoho nápadů a navzájem se inspirují. Text je místy 

až napínavý, dobře dokumentovaný obrázky, mapami, fotkami. 

Oceňujeme na něm autorskou původnost jednotlivých členů a zároveň 

jistou jednotnost výsledku. Obdivujeme množství práce, kterou klub do 

tématu vložil a váš komplexní pohled na problematiku! 

 

ZŠ Pchery 

Členové klubu se opět do tématu zakousli a přitom hýřili nápady. Velmi 

oceňujeme úvodní rozvahu nad cílem a rozsahem plánovaných prací 

jednotlivých skupin, ve které zohlednili své vědomosti, navržené úkoly, 

množství času i náročnost práce. Zaujalo nás, kam vás pátrání všude 

dovedlo a co dalšího jste se dozvěděli. A podle závěru je zřejmé, že to 

překvapilo i vás ;-). Váš přístup k řešení projektů, a to po stránce vědecké 

i při hledání souvislostí s běžným životem, může být pro ostatní vskutku 

inspirativní! 

 

ZŠ Rokycany, M. Abrtová, S. Zemánková 

Obě zprávy byly velmi podobné. Po velmi zajímavém úvodu stručně 

shrnují pestrou a nápaditou činnost klubů, oceňujeme též závěr popisující, 

co se v miniprojektu povedlo a co se děti dozvěděly. Přiloženo je několik 

dokumentačních fotografií a výtvorů. Doporučujeme zamyslet se nad 

způsobem prezentace své práce tak, aby to bavilo děti a zároveň výsledek 

podával co nejpodrobnější zprávu o nápadech, práci, názorech, pokusech 

a výsledcích práce. Inspirovat se můžete např. také u zpráv ostatních 
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klubů. Vaše práce nás zajímá a sdílení vašich nápadů a názorů je přínosné 

i pro ostatní kluby! 

 

ZŠ Staré Město u Uherského Hradiště 

Klub se v projektu věnoval zejména minerálním pramenům nedalekých 

lázní, které také společně navštívili. Zpráva obsahuje množství 

podrobných historických dat vážících se k jednotlivým pramenům, a údajů 

o jejich složení. Je velmi dobře členěna, je přehledná, detailní a dobře 

obrazově dokumentována. Vědecká práce, jejíž je soupis zprávy nedílnou 

součástí, členy tohoto klubu zřejmě těší. Možná by mohla být zajímavá 

odpověď na otázku, proč právě Luhačovice oplývají tolika prameny? 

Existuje nějaká souvislost mezi jejich složením a geologickou stavbou 

území? Každá odpověď může být další otázkou ;-)! 

 

ZŠ Světice 

Klub velmi mladých vědců zkoumal přítomnost vody v okolním světě, její 

vlastnosti a skupenství. Posléze hledali a našli studánku pana Arnošta, kde 

podzemní voda vyvěrá. Je vidět, že si děti výpravu do terénu umí užít 

stejně jako pokusy ve škole. Jsme moc rádi, že je váš kolektiv součástí 

našeho projektu! Umět položit otázku je velkým uměním i ve vědeckých 

oborech a kdo jiný to umí lépe než děti nezatížené zkušenostmi a 

předsudky. Prosím mějte oči otevřené, ptejte se a inspirujte nás! 

 

Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor, skupina E. Novotné 

Ve škole pracují dva kluby, obě jejich zprávy jsou velmi podrobné a dobře 

dokumentují práci, které se kluby věnovaly. Oceňujeme nadhled, se 

kterým jste k miniprojektu přistoupili, a pestrost úhlů pohledu a dílčích 

částí, které jste dohromady poskládali. Je to známka jisté zralosti, nejen 

vědecké, přistupovat k problémům a práci takto komplexně. Dobrý základ 

pro další úspěchy na poli vědy! ;-) 
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ZŠ Varnsdorf  

I přes nepřízeň počasí si klub našel možnosti experimentování na dané 

téma. Následně vypátral spoustu dalších informací. Zpráva je logicky 

rozčleněná, možná by bylo zajímavé popřemýšlet o vzájemných 

souvislostech mezi kapitolami a tedy skutečnými vztahy v přírodě mezi 

půdou, geologickým podložím a chováním vody v daných prostředích. 

Přejeme pro příští terénní práci vhodnější počasí! 

 


