
           
 

 
Vodní škola online na ZŠ Polesná 

Ahoj, 

 

vzhledem k současné situaci jsme se rozhodli projekt Vodní škola dokončit online. Moc 

děkuji všem, kteří se zapojili a vypracovali zaslané pracovní listy a pokus. Jen díky Vám náš 

projekt spěje do zdárného konce . Zpracovala jsem pro Vás přehled toho, co jste si 

z projektu zapamatovali a jak jste se vypořádali s pokusy doma během karantény. 

Nejdůležitější částí jsou Vaše návrhy opatření, které jsem předložila vedení školy. Na 

opatření máme z projektu 20 000 Kč. Pojďme se tedy podívat na výsledky vaší práce  

 

Co jste navrhovali za opatření 

 vypnout vodu při mydlení rukou 

 regulátory průtoku vody 

 WC stop 

 doma: dávat nádobu s vodou do ledničky, pak nemusíme nechat odtéct vodu 

 doma: když si čistím zuby, nenechávat puštěnou vodu, ale napustit si kelímek 

 perlátory 

 sudy 

 systém dvojího splachování 

 nádrže na dešťovou vodu 

 využít dešťovou vodu na splachování 

 zalévání dešťovou vodou 

 Dry planet save a flush (sáček do WC nádržky) 

 splachování šedou vodou (z mytí rukou) 

 bezdotykové baterie s čidlem 

 tlačné ventily 

 IBC nádrže na vodu 

 Vlastní ČOV 

 nahradit často kapající kohoutky bateriemi se samouzavíracím ventilem 

 senzorový splachovač pisoárů 



Návrhy, které se opakovaly, jsem již nezmiňovala, moc Vám ale všem děkuji za návrhy, 

výpočty i úvahy, jak ve škole ušetřit (např. na splachování). Některé návrhy by ušetřily 

opravdu spoustu pitné vody (např. využití dešťové vody na splachování), ale s finančním 

obnosem, který máme k dispozici, jsou bohužel neproveditelné.  

Nejvíce z Vás navrhovalo využívání dešťové vody.  Na školní zahradu tedy nainstalujeme 

velké nádrže na dešťovou vodu (objem nádrží dohromady cca 1 800 l). Nainstalují se sběrače 

vody na okapy a bude se tak sbírat dešťová voda, která se využije na zalévání na zahradě. 

Tím se ušetří spousta litrů pitné vody, která by jinak byla na zalévání a zavlažování využita. 

Navíc díky tomuto opatření neodteče dešťová voda do kanálu, ale bude využita na školním 

pozemku a bude se tak moci zapojit do malého vodního cyklu, který zpříjemní mikroklima 

v okolí vaší školy. 

 

Následuje ukázka toho, co jste si zapamatovali z projektu a jak Vám doma vyšly Vaše pokusy.  

 

Terénní exkurze 

V rámci projektu jste v každém ročníku absolvovali jednu terénní exkurzi. Pojďme se podívat, 

co jste si z exkurzí zapamatovali a co Vás na nich zaujalo. 

 

6. ročník – Muzeum pražského vodárenství 

Šesťáci navštívili muzeum pražského vodárenství, kde si s panem průvodcem povídali o 

historii vodárenství, o tom, jaké technologie se využívali dříve a jaké nyní a odkud se vlastně 

bere pitná voda v kohoutcích.  

 

Vaše postřehy: 

 Viděli jsme stará čerpadla vody a vodní nádrž a také jsme potom vyplňovali test. 

 Měli jsme program Historie vodárenství. Seznámili jsme se se zásobováním vody, 

první pražské rozvody vltavské renesanční vodárny, moderní způsoby úpravy pitné 

vody. Dozvěděli jsme se něco o historii pražské kanalizace a vodárenského systému. 

Např. jaké řešení kanalizace lidé volili, jaké materiály se používaly a jak to bylo se 

zásobou vody na Pražském hradě. A měli tam úžasné akvárium s rybičkami. 

 Líbilo se mi to. Bylo to o historii. To akvárko bylo fajn (pozn. akvárium s rybami, které 

indikují nezávadnost vody ve vodárně). Pak vykládali o kanalizaci, a jaké to kdysi bylo. 

 Se třídou jsme navštívili Muzeum pražského vodárenství v Praze v Podolí, kde jsme 

viděli, jak se vyrábí pitná voda. V muzeu jsme také viděli mnoho starých potrubí a 

čerpadel z dávných dob, které se dnes už nepoužívají. Jako např. dřevěné a keramické 

potrubí. Také jsme měli možnost některé přístroje sami vyzkoušet. Zaujalo mě, že měli 

v muzeu také akvárium s rybičkami. Díky této exkurzi jsem si uvědomila, jak je 

náročné získat pitnou vodu, jak je to důležité a že občas lidé s vodou někdy plýtvají a 

neuvědomují si, jak je voda drahocenná. Jiné národy, jako třeba v Africe, mají vody 

nedostatek a proto je potřeba s ní šetřit.  



 Dozvěděli jsme se hodně o koloběhu vody a jak složité je, aby voda v pořádku dorazila 

do vodovodního kohoutku. Viděli jsme různá potrubí z různých materiálů. Hodně mě 

zaujalo, že kanalizace existovala už ve starověku. 

 Velice poučné, krásně nám vyprávěli o historii kanalizace a jak to bylo kdysi. Pak se mi 

líbilo to akvárko. 

 

7. ročník – Vodní ekosystém Modřanských tůní 

Sedmáci s námi šli na výukový program v Modřanských tůních, kde si pověděli zajímavosti o 

živočiších, kteří žijí u vody či ve vodě, zjistili, které stromy rostou u vody a které mají radši 

sušší půdu, dozvěděli se, proč vlastně Modřanské tůně vznikly a hlavně viděli, co v tůních 

žije, když je prozkoumali zblízka s lovícími pomůckami. 

 

Vaše postřehy: 

 S průvodkyní jsme se sešli kolem 8. hodiny ranní. Hráli jsme si na žáby, pozorovali 

jsme také stromy u Vltavy a v jejím okolí. Později jsme se přesunuli k tůním, tam jsme 

testovali kvalitu vody a lovili různé malé vodní živočichy (později je vrátili zase do 

vody). Poté náš program pomalu končil. 

 Nejlepší bylo to hledání zvířat v tůních, i když počasí nebylo skvělý. Pak jsme si tam 

povídali o vodních zvířatech, byla i nějaká hra. 

 Líbilo se mi to prostředí v přírodě. Pak ty pokusy přímo v tůni. Některá zvířata, co jsme 

objevili, jsem neznala.  

 Už to bylo někdy v září, už si to moc nepamatuji. Zajímavé bylo zkoumání živočichů 

v tůních a byla tam hezká příroda. 

 

8. ročník – terénní exkurze po Praze – příklady dobré a špatné praxe 

Osmáci vyrazili na exkurzi po Praze, při které si ukazovali, jak správně hospodařit s dešťovou 

vodou, jak je důležité vodu ve městech zadržet a neodvádět ji všechnu do kanálu, že je 

důležité mít ve městě spoustu zeleně, která pomáhá vodu udržet a ochlazuje okolí, jak 

důležité jsou vodní prvky ve městě, jaké povrchy vsakují či nevsakují vodu a v čem jsou skvělé 

zelené střechy. Na jednu takovou se byli žáci podívat i během exkurze. 

 

Vaše postřehy: 

 Šli jsme k Blatovskému rybníku a tam nám lektor ukázal snímky z termokamery. Poté 
jsme jeli na Černý most podívat se na zelenou střechu na metru. Tam nám lektor řekl, 
jak zelené střechy fungují a kde všude je můžeme najít.  

 Byli jsme u zelené střechy a zaujala mě myšlenka, že když na střeše roste tráva, plevel, 
tak že tím udržují stálou teplotu. Takže kdybychom tam chtěli mít stromy, které tam 
zatím nejsou, musela by se změnit střecha, protože stromy potřebují více prostoru na 
kořeny. Také si vzpomínám, že jsme byli u nás v Újezdě u rybníka a měřili jsme teplotu 
na různých místech ve skupinkách a zapisovali ji. 

  



9. ročník – čistírna odpadních vod Čertousy 
Deváťáci navštívili funkční čistírnu odpadních vod v Praze v Horních Počernicích a prošli si 
celým procesem čištění odpadních vod od přítoku až po vypouštění vyčištěné vody do 
potoka. 
 
Vaše postřehy: 

 Na exkurzi jsme procházeli celou čistírnou, bylo nám podrobně popsáno čištění 
odpadních vod od začátku až do konce. Nejvíce zajímavé a zároveň velmi nečekané 
bylo překvapení, co vše lidé doma do záchodu vyhodí. Mezi odpadem se tak nacházeli 
např. vatové tyčinky nebo obaly od kapesníčků.  

 Na exkurzi nás mile přivítali, dali nám vesty, aby se poznalo, že jsme návštěvníky ze 
základní školy, a začali nás všude provázet, vysvětlovat, co se s vodou děje, jak sem 
přichází (odkud), čím vším si voda projde. Dostali jsme i pracovní list, a paní, která 
nám vše ukazovala se nás i ptala, že co se smí a nesmí dávat, házet třeba do dřezu, do 
záchodu, kanálů, že existují sběrné dvory na olej, chemické látky atd. 
 

 
Vnitřní výukové programy 

Po terénních exkurzích následovaly vnitřní výukové programy s vodní tématikou, které jste 

absolvovali s lektorem Ivanem. Co si z nich pamatujete? 

 

6. ročník – Voda a svět aneb Velká objevná plavba 

ze šesťáků se stali mořeplavci, kteří se vydali na výzkumnou cestu okolo světa. Navštívili 

různé kontinenty, na kterých řeší nutnost doplnit zásoby vody. Při tom se dozvěděli, co trápí 

při hospodaření s vodou každý z těchto kontinentů. Průběžně hodnotili svoji plavbu v 

cestovatelském deníku. Na pobřeží Aljašky se setkali s ropnou havárií a seznámili se se 

způsoby odstraňování následků. V Asii řešili znečištění oceánů plasty a vysychání Aralského 

jezera. Při návštěvě Afriky rozpoznali příznaky choroby po požití kontaminované vody a 

navrhli způsob léčby.  

Vaše postřehy: 

 Zaujalo mě to, že v rybnících a řekách je nejmenší procento vody na světě (ve srovnání 

s ostatními zásobníky vody – např. oceán, ledovce atd.). 

  Stali jsme se mořeplavci a navštěvovali různé kontinenty. Dostali jsme cestovatelský 

deník, kam jsme si zapisovali důležité informace ohledně vody. Po připlutí na každý 

kontinent jsme si vylosovali papírek, podle kterého jsme poznali, zda jsme vypadli 

z plavby nebo ne. Z obou programů nám došlo, že nemáme plýtvat vodou. 

 Překvapilo mě zjištění, jak moc jsou oceány znečištěny plasty, jaký velký problém je 

v Africe s pitnou vodou a se studněmi, které bývají znečištěné různými bakteriemi. 

 

7. ročník – Voda a krajina aneb Povodně a sucho, jak na ně? 

Sedmáci si názorně předvedli funkce velkého a malého vodního cyklu na maketě krajiny a 

zjistili, co je její retenční schopnost. Dozvěděli se, jaké jsou výhody a nevýhody regulace 

vodních toků v krajině. Následně společnými silami projektovali ideální „vodní“ krajinu a 



realizovali různá krajinotvorná opatření, která přispívají k prevenci povodní. Uvědomili si tak 

úlohu jednotlivých prvků v krajině (řeky, vodní díla, lesy, remízy, orná půda, atd.) a jejich 

schopnost ovlivnit zadržení vody v půdě.  

 

Vaše postřehy: 

 Tato akce již nebyla v terénu, ale ve škole. Hráli jsme si na tok řeky, naučili jsme se 

několik druhů toků řek. Pán nám ukázal „simulátor“ deště. 

 Líbila se mi ta poznávačka po hmatu, jaké byly materiály. Pak si taky pamatuji 

simulátor deště s houbou a tok řeky.  

 Dověděli jsme se o tom, jak naše země dokáže absorbovat vodu a jak je potřeba 

biodiverzita. Zajímavé bylo, jak jsme po hmatu určovali, co je to za materiál a jak 

dokáže zadržet vodu. 

 

8. ročník – Voda a město aneb Vodní architekti 

Osmáci se věnovali problematice vody v městském prostředí. Diskutovali nad termosnímkem 

Prahy úlohu zeleně a vody ve městech. Podstatnou částí programu byla sada pokusů, při 

kterých si žáci sami uvědomili vzájemné souvislosti mezi klimatem ve městě, městskou zelení 

a materiály, které jsou ve městě použity. Žáci porovnali, jak vypadá koloběh vody v přírodě a 

v městské krajině. Dozvěděli se, jakou úlohu v něm hraje vegetace a sluneční energie. Ve 

tříhodinové verzi si žáci sami při skupinové práci vyzkoušeli, jakými opatřeními lze zlepšit 

klima ve městě, a podrobněji se zabývali funkcemi městské zeleně. 

 

Vaše postřehy: 

 Měli jsme nakreslit obrázek – ze zastavěného betonového města jsme měli udělat 

město s hodně zelení. Většinu věcí, co nám lektor řekl, jsem už věděla. Vyzkoušeli jsme 

si prosakování vody přes hlínu, a jak fungují umělé a přídní koryta řek. 

 Pamatuji si, že jako první věc, co jsme dělali, bylo to, že jsme dostali papír, na kterém 

bylo nakresleno město, a to město jsme měli upravit tak, aby tam bylo co nejvíc 

zeleně. Potom jsme se v určitých skupinkách rozdělily na stanoviště a dělali různé 

pokusy, které souvisely s přírodou. 

 Chodili jsme po stanovištích a plnili úkoly. Hlavní myšlenkou byla voda. Nejvíc mě 

zaujala trubka s kuličkou.  

 Kdyby měly zelené střechy paneláky v Praze, tak by se zamezilo velkému horku a 

nebyla by potřeba klimatizace. Ale i když je třeba poblíž v okolí domu či paneláku 

nějaký park nebo stromy, tak se v prostoru udělá stín a je tam líp, takže kdybychom 

měli v republice více lesů, stromů, květin, parků a rostlin obecně, tak nemáme tak 

obrovská horka. 

  



9. ročník – Voda a domácnost anebo Počítáme s vodou 

Deváťáci v programu stáli před úkolem změnit zařízení a fungování starého rodinného domu 

s ohledem na spotřebu a znečišťování pitné vody a využívání vody dešťové. K těmto změnám 

získali podklady na základě své práce s tématy: odkud se voda v domácnosti bere a kam 

odchází, používání domácí chemie, spotřeba a úspora vody, využívání dešťové vody. 

Změnami se žáci zabývají z hlediska dopadu na životní prostředí i z finančního hlediska.  

Domácí pokusy 

Během karantény jsem Vás poprosila a o vypracování domácího úkolu – pokusu, který 

souvisel s tématikou šetření pitné vody a s hospodařením s dešťovou vodou. Moc děkuji za 

vypracování a zde jsou Vaše výsledky. 

 

6. ročník – spotřeba vody při mytí rukou 

Mytí rukou je důležité nejen v dnešní době. Kolik vody se na mytí rukou spotřebuje? Šesťáci 

měli za úkol během jednoho dne počítat čas, kdy si členové domácnosti myjí ruce a následně 

spočítali spotřebu pitné vody za rok. 

Vaše výsledky: spotřeba pitné vody při mytí rukou v litrech 

 

Za den Za rok 

39,77 14 516 

32 11 680 

66 24 090 

26, 125 9 535,625 

62 22 630 

50,15 18 303,28 

Průměrná denní spotřeba cca 46 l Průměrná roční spotřeba 16 793 l 

 

 

7. ročník – spotřeba vody při splachování na WC 

Při splachování se spotřebuje veliké množství pitné vody. Osmáci počítali, kolik pitné vody se 

spotřebuje na splachování. 

Vaše výsledky: spotřeba pitné vody při splachování v litrech 

 

Za den Za rok 

90 32 850 

108 39 420 

240 87 600 

84 30 660 

Průměrná denní spotřeba cca 130,5 l Průměrná roční spotřeba cca 47 632,5 l 

 

  



8. ročník – spotřeba vody na zalévání 

Osmáci počítali, kolik spotřebují vody na zalévání rostlin doma i na zahradě a zjišťovali, zda 

používají pitnou či dešťovou vodu, která u Vás naštěstí na zalévání převažuje. 

Vaše výsledky: spotřeba vody při zalévání v litrech 

 

Spotřeba vody na zalévání Pitná nebo dešťová 

4 680 l za rok dešťová ze sudů 

6 120 l za rok pitná na zahradě  

1 040 l za rok dešťová ze sudu 

18 l dešťová 

 

9. ročník – spotřeba vody při mytí nádobí 

Deváťáci počítali spotřebu vody při mytí nádobí a zjišťovali, zda je ekologičtější mít nádobí 

v myčce. Někteří sledovali i objem vody vyplýtvané díky kapajícím kohoutkům. 

Vaše výsledky: kapající kohoutky 

 

Kapající kohoutek v kuchyni Proteče 0,2 l za 24 hodin 73 l vody za rok 

Kapající kohoutek v kuchyni Proteče 14,4 l za 24 hodin 5 256 l vody za rok 

 

Vaše výsledky: spotřeba vody při mytí nádobí 

 

Spotřeba myčky – 10 l na jedno použití Ruční mytí – spotřeba na 1 talíř cca 1 l vody 

Využití myčky – 6 x týdně Nevyužívají 

Spotřeba vody 3 120 l za rok Je mnohem vyšší -  nevyužívají 

Cena 285 Kč za rok Je vyšší - nevyužívají 

Spotřeba myčky – 11 l na jedno použití Ruční mytí – spotřeba na 1 talíř cca 1 l vody 

Využití myčky – 0 x týdně – myčka rozbitá 
(průměrně 1x týdně) 

Denně cca 10 talířů, cca 10 l vody denně 

Spotřeba vody 572 l za rok 3 650 l za rok 

Cena 52 Kč za rok Cena 333 Kč/rok 

Spotřeba myčky – 7 l na 1 použití Ruční mytí – spotřeba na 1 talíř cca 1 l vody 

Využití myčky 7 x týdně 8 talířů denně, cca 8 l vody 

2 548 l za rok 2 920 l za rok 

Cena 232 Kč 266 Kč 

 

  



Díky svým pokusům, jste si uvědomili, kolik vody v domácnosti vody spotřebujete a že je 

důležité s vodou šetřit. Navrhli jste i opatření, která jsem uvedla na začátku. Moc děkuji, že 

jste se do projektu zapojili a že šetříte pitnou vodu a používáte na některé aktivity i vodu 

dešťovou.  

 

Mgr. Tereza Kučerová  

 

Místopředsedkyně   

Ekocentrum Koniklec  

Vlkova 2725/34, 130 00 Praha 3  

tel.: 774 497 378  

www.ekocentrumkoniklec.cz 

http://www.ekocentrumkoniklec.cz/

