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BP 3 

Přírodovědná oblast vzdělávání   
Cílová skupina:    ZŠ – 7-8. třída 

Kraj/ cíle jsou od sebe vzdáleny (v km): 4  

Cíl I: 
 

Krajské ředitelství Lesy ČR 

- Lesní pedagogika 
Cíl II: 
 

Exkurze do vodárny, ČOV 

 

Adresa: 
 

Krajské ředitelství Liberec 
Sokolská 1383, Liberec 1, 460 01 

Adresa: 
 

Severočeské vodovody a kanalizace, a.s 
Závod Liberec, Sladovnická 1082 
463 11 Liberec - Vratislavice 

Popis: 
Max. 200 znaků 

Lesy České republiky, státní podnik (LČR) 
byly založeny dne 1. 1. 1992 Ministerstvem 
zemědělství České republiky. Hlavní náplní 
činnosti podniku je obhospodařování více 
než 1,3 mil. ha lesního majetku ve 
vlastnictví státu (téměř 86 % rozlohy všech 
státních lesů) a péče o více než 39 tisíc km 
určených vodních toků a bystřin. 
EVVO je u LČR, s. p., realizována 
prostřednictvím lesních pedagogů. V 
současné době je u LČR, s.p., evidováno 
194 lesních pedagogů (LP) se zastoupením 
na 80 organizačních jednotkách (OJ) z 
celkových 102 OJ a Ředitelství LČR, s.p.  

Popis: 
Max. 200 znaků 

Společnost Severočeské vodovody a kanalizace, 
a.s., poskytuje komplexní servis v oblasti výroby 
a dodávky pitné vody, odkanalizování a čištění 
odpadních vod. Zásobuje pitnou vodou 1,1 mil. 
obyvatel na území Libereckého a Ústeckého 
kraje. Prostřednictvím dceřiné společnosti 
provozuje tyto služby i v oblasti Sokolovska. 
 

Přínos vybraného  cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 

Při vzdělávání veřejnosti je kladen důraz na 
zážitkové a interaktivní poznávání přírody, 
které zaručuje větší schopnost vnímání, 
vstřebávání a zapamatování si získaných 

Přínos vybraného cíle ve 
vztahu k podpoře 
přírodovědné/technické 
oblasti 

Seznámení s úpravou vody, využití chemie 
v praxi a souvisejícími profesemi.  Využití 
badatelsky orientované výuky. 

http://www.lesycr.cz/pece-o-les/sprava-vodnich-toku-a-bystrin/Stranky/default.aspx
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Max. 200 znaků informací Max. 200 znaků 

Jaké učivo je v cíli řešeno 
 

PŘÍRODOPIS  2.stupeň: význam rostlin a 
jejich ochrana 

Jaké učivo je v cíli řešeno CHEMIE 2. stupeň: voda – destilovaná, pitná, 
odpadní; výroba pitné vody; čistota vody 

Příprava před exkurzí 
 

Seznámení s institucionálním systémem 
Lesů ČR a jeho rolí v oblasti ochrany 
přírody 

Příprava před exkurzí 
 

Realizace min. dvou pokusů v rámci aktivity 
nazvané „Tajemství vody“ 

Popis: 
 

Seznámení s institucionálním systémem 
Lesů ČR a jeho rolí v oblasti ochrany 
přírody a data doplní do pracovního listu. 
Připraví si krátký dotazník pro lesního 
pedagoga, aby o něm a jeho práci získali co 
nejvíce informací. 
 
 
 

Popis: 
 

Realizace min. dvou pokusů (měření ph, měření 
tvrdosti vody…) v rámci aktivity nazvané 
„Tajemství vody“ – učební a metodická pomůcka 
obsahující čtyřicet pokusů a demonstračních 
obrazů, objeví žáci tajemství koloběhu vody v 
přírodě. Na základě získaných znalostí mohou 
srovnávat základní principy, jako jsou 
Archimédův zákon, tři skupenství vody, pojem 
pH a tvrdost vody. Interaktivní charakter pokusů 
umožňuje dětské paměti jednoduché osvojení 
komplexních informací 

Přílohy: 
 

Příloha č. I A – Pracovní list (schéma 
s doplňovačkou) 
Informace pro vyplnění: 
http://www.lesycr.cz/kontakty/Stranky/def
ault.aspx 

Přílohy: 
 

Více: 
Příloha č. II A – Vodní kufřík 
 http://www.scvk.cz/vodni-kufrik.html  
 
 

Náplň samotné exkurze 
 

LP je jedním z komunikačních nástrojů 
lesníků i celého lesního hospodářství. 
Exkurze pomůže pochopit zájmy a cíle 
společnosti směrem k udržitelnému rozvoji. 
Procházka po naučné stezce + plnění úkolů. 
 

Náplň samotné exkurze 
 

Prohlídka vodárny s výkladem o vodě a její 
údržbě. 

http://www.lesycr.cz/kontakty/Stranky/default.aspx
http://www.lesycr.cz/kontakty/Stranky/default.aspx
http://www.scvk.cz/vodni-kufrik.html
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Popis: 
 

Žáci budou procházet lesem s proškoleným 
lektorem a plnit úkoly na jednotlivých 
stanovištích. 
Nezapomenou získat maximum informací o 
hajném, správci lesních revírů a lesním 
pedagogovi. Jedná se o informace pro další 
práci.  

Popis: 
 

Žáci budou seznámeni s postupy při čištění vody 
a s profesemi, které jsou zde zapotřebí. Lektor 
provede min. 2 rozhovory přímo s pracovníky 
ČOV, aby řekli žákům proč práci dělají a jaké má 
výhody. 

Přílohy: 
 

nejsou Přílohy: 
 

nejsou 
 

Aktivity po exkurzi 
 

Individuální práce – interaktivní test Aktivity po exkurzi 
 

Práce ve skupinách. Pokusy dle uvážení 
pedagoga. 

Popis: 
 

Žáci vyplní interaktivní tes zaměřený na 
poznávání stromů a jejich listů. 

Popis: 
 

Realizace min. dalších čtyř pokusů v rámci 
aktivity nazvané „Tajemství vody“ - učební a 
metodická pomůcka. 
Vodní kufřík. 

Přílohy: 
 

Příloha č. I Ca,b – test ve dvou úrovních 
podle náročnosti. 
I Ca - Snadnější verze je k  balíčku přiložena 
v tištěné podobě (zpracována v rámci  
OPVK, ZŠ J. J. Ryby v Rožmitále p. Tř.) 
I Cb - Složitější verze interaktivní zde: 
http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/s
tromy/index.html  

Přílohy: 
 

Více: 
Příloha č. II C – Vodní kufřík 
 http://www.scvk.cz/vodni-kufrik.html 

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze v zimě 
nebo nutné holínky..adp… 

Vhodná sportovní obuv a oblečení. 
Více: http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-
pedagogika/Documents/pozadavky-na-
ucastniky-vychazky.pdf  

Poznámky: 
Např. cíl vhodný pouze 
v zimě nebo nutné 
holínky..apod… 

Celoroční 
Pomůcku vodní kufřík dodá pořadatel exkurze 

 

http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/stromy/index.html
http://vitejtenazemi.cenia.cz/hry/krajina/stromy/index.html
http://www.scvk.cz/vodni-kufrik.html
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Documents/pozadavky-na-ucastniky-vychazky.pdf
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Documents/pozadavky-na-ucastniky-vychazky.pdf
http://www.lesycr.cz/osveta/lesni-pedagogika/Documents/pozadavky-na-ucastniky-vychazky.pdf

