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ÚVOD 

 

Projekt, který bude realizován v oblasti Kružberské přehrady je zaměřen na seznámení 

s ekosystémem vodního světa. Tvořivou formou si žáci osvojí nové poznatky, vědomosti a 

dovednosti, které pomohou pochopit souvislosti mezi lidmi a přírodou.  Na základě 

praktického poznávání okolí řeky Moravice se žáci budou učit využívat a hodnotit svá 

pozorování, hledat možnosti, jak ve svém věku přispět k ochraně přírody, k zlepšení životního 

prostředí,  k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody. 
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1 Teoretická část 

 

1.1 Cíl výstupu 

 

Žák rozpozná rostliny a živočichy u vody a ve vodě, chápe význam přírody a vody pro 

člověka, uvědomuje si, co nám příroda dává a co by člověk měl dát přírodě. 

 

Žák chápe nutnost ochrany přírody, čistoty povrchových i podzemních vod, šetření pitnou 

vodou. 

 

Žák si uvědomuje souvislosti mezi lidmi a přírodou - chránit přírodu je povinnosti každého 

z nás. 

 

Žák se učí využívat učiva s ekologickými aspekty ve všech předmětech. 

 

Žák pracuje s knihami, encyklopediemi a připravuje prezentaci na zvolené téma. 

 

 

 

1.2 Cílová skupina žáků 

 

Výstup je určen pro žáky 1. stupně základní školy 

 

 

1.3 Časová dotace 

 

Výstup bude zpracován do tří projektových dnů. Realizace projektu proběhne v oblasti 

Kružberské přehrady, dané výstupy budou odpovídat věkové skupině žáků, jejich 

dovednostem, schopnostem i znalostem. 
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1.4 Klíčové kompetence 

Kompetence k učení: 

- vedeme žáky k porozumění vzájemné závislosti ekonomického a sociálního rozvoje 

a stavu životního prostředí 

- vedeme žáky k samostatnému vyhledávání, třídění a zpracování informací, které 

využijí i v jiných předmětech 

- rozvíjíme praktickou znalost přírodních a kulturních hodnot a chápání příčin a 

následků 

- volíme netradiční a nové formy výuky, jejich těžiště je v přímém pozorování 

přírody, živých organismů 

- pracujeme s encyklopediemi, klíči, atlasy, vyhledáváme informace na internetu 

- pozorujeme přírodu, pracujeme s lupou, mikroskopem, teploměry 

- využíváme mezipředmětové vztahy, učíme se od jednoduchých pojmů ke složitějším 

 

Kompetence k řešení problémů: 

- podporujeme aktivní využití kooperativních dovedností jako nástroje pro řešení 

problému životního prostředí 

- učíme žáky hledat různé varianty řešení problémů životního prostředí, rozvíjíme 

schopnost kriticky vyhodnocovat informace související s životním prostředím 

- vytváříme modelové situace s problémy z oblastí ochrany přírody, diskutujeme nad 

nimi a snažíme se o řešení problému 

- diskutujeme o odpovědnosti člověka za změny v přírodě a možnostech nápravy 

- vedeme žáky ke kritickému myšlení 

 

Kompetence komunikativní: 

- pořádáme besedy s odborníky na téma ochrany přírody a problematiky životního 

prostředí 

- vedeme žáky k samostatné činnosti, k vyjadřování svého názoru a prezentování své 

práce ve škole 

- vedeme žáky k vlastnímu vyjádření názorů k danému problému k diskusi 

 

Kompetence občanské 

- zaměřujeme se na rozvoj mezilidských vztahů 
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- využíváme kooperativních a komunikačních dovedností jako nástrojů pro řešení 

problémů životního prostředí 

- vedeme žáky k týmové spolupráci 

- zkoumáme a vyhledáváme odpovědi na úkoly ve skupinách 

- prezentujeme získané poznatky 

 

Kompetence pracovní: 

- učíme žáky myslet v souvislostech, uvědomit si vlivy globalizace na životní 

prostředí 

- podporujeme vědomí souvislostí vlastního životního stylu s problémy životního 

prostředí a jejich řešení 

- vytváříme citový vztah žáka k životnímu prostředí ve svém okolí a k přírodě 

 

 

1.5 Oblast vzdělávání, vzdělávací obsah předmětu 

 

Projekt se dotýká všech vzdělávacích oblastí (jazyk a jazyková komunikace, matematika a její 

aplikace, informatika a komunikační technologie, člověk a jeho svět, umění a kultura, člověk 

a zdraví, člověk a svět práce) a průřezových témat (osobnostní a sociální výchova, výchova 

demokratického občana, enviromentální výchova) našeho ŠVP. Jde hlavně o vzdělávací 

obsahy předmětů český jazyk a literatura, prvouka, přírodověda, vlastivěda. Mezipředmětové 

vazby jsou na předměty výtvarná výchova, tělesná výchova, hudební výchova, anglický jazyk 

a praktické činnosti. 

Vzdělávací obsahy předmětů: 

2. ročník Prvouka: - třídí některé přírodniny podle základních znaků 

    - ví o nesprávném a nešetrném chování v přírodě 

    - uvědomuje si nutnost ochrany a ekologického chování  

       v přírodě 

    - zná základní podmínky života na zemi – význam vody pro 

       člověka, rostliny a živočichy 

   Český jazyk a literatura: - pojmenuje  rostliny, živočichy a jejich vlastnosti 

    – jednoduchý popis 
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     - čte pohádky, příběhy a články o přírodě, vypráví o nich 

      - spojuje obsah textů s ilustrací 

3. ročník Prvouka: - rozliší přírodní a umělé prvky v krajině 

    - určí hlavní a vedlejší světové strany v terénu 

    - umí se orientovat podle světových stran 

    - seznámí se s pověstmi daného regionu 

    - určí a třídí některé přírodniny podle určujících znaků 

    - hodnotí a uvědomuje si význam vody 

    - rozlišuje prvky živé a neživé přírody 

    - třídí organismy do známých skupin 

  Český jazyk a literatura:   - pojmenovává předměty a jevy 

    - podá stručné informace 

    - čte plynule věty, souvětí 

    - porozumí přečtenému 

    - chápe četbu jako zdroj informací 

4. ročník  Přírodověda: - prohlubuje znalosti a propojenosti živé a neživé přírody 

    - je seznámen s vodním ekosystémem 

    - jednoduše popíše stavbu těl živočichů a rostlin 

    - hodnotí činnosti člověka v přírodě, jeho negativní i pozitivní 

       vliv 

  Jazyk český: - vyhledává informace v učebnicích, encyklopediích a slovnících 

    - využívá poznatků z četby v další školní činností 

    - čte potichu delší texty a reprodukuje obsah těchto textů 

  Vlastivěda :   - uvědomuje si globální problémy a pokouší se najít řešení 

    - pracuje s encyklopediemi a mediálními zdroji 

    - chápe význam činností našich předků pro život dalších  

       pokolení (stavba přehrady, povodně, regulace vodních toků). 

5. ročník  Přírodověda:   - zamýšlí se nad zásahy člověka do ekosystému na zemi 

      - využívá klíčů a encyklopedií k pozorování a třídění  

         organismů 

  Vlastivěda:   - orientuje se na mapě 

             - ví o nepříznivých zásazích člověka do přírody 

             - chápe význam chráněné krajinné oblasti 
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    - sleduje minulost a současnost regionu 

  Jazyk český:   - procvičuje dovednost vypravovat 

     - zvládá jednoduchý popis 

    - rozumí přiměřeně složitému sdělení, zapamatuje si jeho smysl, 

       reprodukuje text, rozlišuje podstatné od méně podstatného 

    - vyjadřuje své názory a tvoří literární texty na dané téma 

 

 

1.6 Odkazy na školní vzdělávací program 

Prvouka    2. ročník – str. 71 

    3. ročník – str. 72 - 74 

Přírodověda    4. ročník – str. 80 

    5. ročník – str. 82 

Vlastivěda   4. ročník – str. 87 

    5. ročník – str. 89 

Český jazyk a literatura  2. ročník – str. 27 

    3. ročník – str. 30 

    4. ročník – str. 33 

5. ročník – str. 37 

Anglický jazyk  5. ročník – str. 46 

Výtvarná výchova  2. ročník – str. 114 

    3. ročník – str. 116 

    4. ročník – str. 118 

    5. ročník – str. 120 

Tělesná výchova  2. ročník – str. 126 

    3. ročník – str. 130 

    4. ročník – str. 131 

    5. ročník – str. 134 

Praktické činnosti  2. ročník – str. 143 

    3. ročník – str. 145 

    4. ročník – str. 148 

    5. ročník – str. 149 
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Hudební výchova  2. ročník – str. 96 

 

    3. ročník  - str. 99 

    4. ročník – str. 102 

    5. ročník – str. 105 
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VOJKOVSKÝ, Rostislav . Vikštejn.  Dobrá : Beatris, 2008. ISBN 978-80-86737-27-0. 

MÜHLHAUSEROVÁ, Hana. Soubor námětů, úkolů a zajímavostí k přírodovědnému učivu 

pro 4. ročník. Znojmo : Tiskárna Sládek, 2006. 
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ŠROM, David, et al. Perla Slezska - Hradec nad Moravicí a jeho okolí. Žimrovice : Základní 

škola Hradec nad Moravicí - Žimrovice, 2009.  

BRATRYCH, Václav, et al. Živel voda. 1. Praha : Agentura Koniklec, 2005. ISBN 80-

902606-6-7. 
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Chráněná území ČR svazek X. : Ostravsko. 1. Praha : Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, 

2004.  

MOLDAN, Bedřich , et al. Životní prostředí České republiky. Praha : Academia, 1990.  

 

FRANK, Miroslav, et al. Opavsko zblízka. 1. Opava : AVE - Informační centrum Opavska, 

1996. ISBN 80.902042-0-1. 

 

WINES, Jacquie. I ty můžeš zachránit planetu. Praha : Slovart, 2008.  

ISBN  978-80-7391-059-4. 

 

Putování přírodou. 1. Praha : Svojtka, 2008. ISBN 978-80-7352-775-4. 

 

VARLEYOVÁ, Carol; MILESOVÁ, Lisa. Zeměpisná encyklopedie. 1. Bratislava : Mladá 

léta, 1996.  

 

PILÁT, Adam; UŠÁK Otto. Atlas rostlin. 3. vydání. SPN, Praha 1964 

 

DEYL, Miloš; HÍSEK Květoslav. Naše květiny I., II.. 2. vydání. Albatros, Praha 1973. 

 

MARTINOVSKÝ, Jan; POZDĚNA, Miloš. Klíč k určování stromů a keřů. 1. vydání.  SPN,  

Praha 1983. 

 

HRON, František; ZEJBLÍK, Otakar. Rostliny polí a zahrad. 1. vydání. SPN, Praha 1974. 

 

RANDUŠKA, Dušan; ŠOMŠÁK, Ladislav; HÁBEROVÁ, Izabela. Barevný atlas rostlin.  

2. vydání. Obzor, Bratislava 1983. 
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HANZÁK, Jan; HALÍK, Ladislav; MIKULKOVÁ, Marie. Světem zvířat. 2. vydání. Albatros, 

Praha 1979. 

 

BOUCHNER, Miroslav. Atlas obratlovců. 1. vydání. SPN, Praha 1972. 

 

ŠTĚPÁNEK, Otakar. Atlas obratlovců – Obojživelníci a plazi. 2. vydání. SPN, Praha 1972. 

 

HRABAL, Rudolf. Kapesní atlas našich motýlů. 1. vydání. SPN, Praha 1985. 

 

DMITRIJEV, Juru. Obojživelníci a plazi. 1. vydání. Lidové nakladatelství, Praha 1988. 
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Použité videokazety: 

 

Voda v přírodě. Direkt film, Dům techniky Brno. 

 

Kružberská přehrada. AFD studio Opava. 

 

Co škodí Moravici. AFD studio Opava. 

 

Přírodní park Moravice. AFD studio Opava. 
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1.8 Požadavky na materiální vybavení 

 

Mapy, kompasy, buzoly, výtvarný materiál, atlasy rostlin a zvířat, anglické slovníky, 

notebook, video a videokazety, učebnice přírodovědy 2., 4. a 5. ročníku, encyklopedie, 

sportovní náčiní (míče, švihadla, lano), lékárničku, mikroskop, odborné časopisy a knihy, 

fotoaparát, vybavení na pokusy, flipy, psací a kreslící potřeby, nůžky, lepidla, deníčky na 

poznámky, časopisy s přírodní tématikou na výstřižky, značkovače tras, pracovní listy. 
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2 Metodická část 

 

Voda se vyskytuje ve formě pevné, tekuté i plynné. V  přírodě podléhá koloběhu. Tento 

přírodní koloběh ale lidstvo narušuje. Voda významným způsobem ovlivňuje životní 

prostředí, člověka i celou řadu živých organizmů.  Lidské činnosti znečišťují povrchové vody 

a narušují tím ekosystémy. Význam pitné vody ve světě stoupá, tím stoupá i cena.  

Rozmístění vody na kontinentech je velmi nerovnoměrné, jsou oblasti, které trpí hlubokým 

nedostatkem vody. Voda je základ života, je třeba o ni pečovat, šetřit s ní a šetřit ji! 

 

Projektová práce se zaměří na rozvíjení osobnosti žáků, jejich vědomosti, dovednosti a 

schopnosti, ovlivní také jejich postoje a hodnoty. Žáci se aktivně zapojí do získávání nových 

vědomostí, uvědomování si nových poznatků i do prezentace nových informací. 

 

Projektová metoda bude mít následující fáze: 

- vytýčení problému – důležité je promyšlení jeho náročnosti s ohledem na možnosti 

žáků a aktivní zapojení žáků do jeho výběru 

- samostatné aktivní zjišťování a soustřeďování informací spojené s různými 

činnostmi žáků (s pozorováním, s pokusy, s rozhovory, průzkumy, s vyhledáváním 

údajů v literatuře, mapách, apod.) 

- navrhování způsobů a postupů řešení problémů 

- hodnocení získaných informací, jejich doplňování a hledání souvislostí mezi nimi 

- dokumentaci získaných informací, zkušeností, prožitků, pracovních výsledků, 

vyjádření individuálních názorů 

- závěrečnou prezentaci výsledků – ústní a písemnou formou, portfolií apod. 

 

Denní režim: 

Denní režim přizpůsobit místním podmínkám. Zaměstnání bude rozděleno do dopoledního a 

odpoledního bloku. 

07,00 – 08,00  - budíček, osobní hygiena, snídaně, příprava na zaměstnání 

08,00 – 11,30  - dopolední zaměstnání 

11,30 – 12,00  - oběd 

12,00 – 13,00  - polední klid, relaxační činnosti 

13,00 – 16,00  - odpolední zaměstnání 

16,00 – 17,00  - svačina, odpolední klid, relaxační činnosti 
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17,00 – 18,00  - organizované sportovní a zábavné činnosti 

18,00 – 18,30  - večeře 

19,00 – 20,00  - besedy, promítání videí 

20,00 – 21,00  - osobní volno, večerní hygiena 

21,00   - večerka 
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2.1 První den – Voda a my 

 

2.1.1 Charakteristika 

 

Cílová skupina:  Žáci 1. stupně základní školy. 

Časová dotace:  4 - 5 vyučovacích hodin (prvouka, přírodověda, český jazyk, výtvarná 

výchova, vlastivěda, tělesná výchova). 

Skupiny: Žáci budou rozděleni do 4 skupin po 11 – 12 dětech. 

Místo: Přírodní areál Velkého Sedla pod vodním dílem Kružberk. 

Počet pedagogů: 4 (dle počtu dětí ve skupinách). 

Cíl:  Poznat rostliny a živočichy u vody a ve vodě, pochopit význam přírody a vody pro 

člověka, jak ji chránit, nutnost ochrana, čistoty povrchových vod, šetření pitnou vodou, 

uvědomit si, že chránit přírodu je povinnosti každého z nás. Umět se orientovat v přírodě, 

řešit vzniklé situace. 

Kompetence: 

- komunikativní 

- k učení 

- řešení problémů, spolupráce 

- pracovní 

- občanské 

Klí čová slova: Ekologie, životní prostředí, souš, voda - pitná, užitková, mořská, podzemní, 

povrchová, vodní živočichové a rostliny u vody, živočichové žijící blízko vody, rybář, 

porybný, rekreace a vodní sporty, mapa, buzola, světové strany, pramen, přítoky, řeka, rybník, 

jezero, přehrada, vodní zdroje, povodí, rozvodí, povodeň, IZS (integrovaný záchranný 

systém).  

Pomůcky: Knihy o přírodě, atlasy rostlin a živočichů, atlas „Vodní a chránění živočichové“, 

encyklopedie, časopisy o přírodě, pomůcky na výtvarnou a pracovní výchovu, mapy, buzoly. 
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2.1.2  Popis/postup, organizace: 

Dopolední blok 

Evokace     

Činnost 1. Rozdělení žáků do skupin 

Každý žák si vylosuje jednu kartičku. Podle slov na kartičkách hledají další žáky, kteří mají 

kartičku se jménem ryby nebo vodní rostliny nebo vodního zdroje nebo ptáka. Vytvoří tak 4 

skupiny, ve kterých budou po celý den pracovat pod vedením 1 pedagoga. 

Pomůcky:  Pracovní list 6 – Kartičky (rozstříhat), deníček 

Čas:   10 minut 

Místo:   Přírodní areál Velkého Sedla 

Činnost 2. Kde jsme? 

Žáci se naučí orientovat v přírodě podle mapy, najít určený cíl.  

Tajenka v pracovním listě jim prozradí cíl exkurze. Také si zopakují důležitá telefonní čísla a 

zamyslí se, jak by se měli chovat při ohrožení povodněmi. 

Pak děti obdrží mapy s buzolami, zorientují se na mapě, podle zadaných instrukcí vyhledají:

  - obec Kružberk     

  - přehradu Kružberk 

  - penzion Velké sedlo 

  - řeku Moravici 

  - město Budišov nad Budišovkou 

  - zříceninu hradu Vikštejn 

Určí:   - levý a pravý břeh řeky na mapě 

  - nadmořskou výšku daných objektů 

- charakteristiku krajiny 

- vzdálenost, podle měřítka na mapě 

Podle plánku společně dojdeme k hrázi přehrady. 

Na dalších pracovních listech si procvičí své zeměpisné znalosti. 

Pomůcky: Pracovní list 1 – Cíl exkurze  

  Pracovní list 2 - Mapa  

  Pracovní list 3 – Světové strany 

  Pracovní list 4 – Pohoří, hory, řeky 

  Atlasy ČR, buzoly, psací potřeby, učebnice Vlastivědy (4.r. – pracovní sešit) 

Čas:   30 min. 

Místo:   Areál Velkého Sedla 
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Činnost 3. Exkurze vodního díla Kružberk 

Anketa: Co bychom se chtěli dozvědět o přehradě (příprava na exkurzi). Každý žák dostane 

deníček na poznámky, do kterého si po všechny tři dny bude zapisovat. Žáci si připraví 

otázky k exkurzi (Kolik vody je v nádrži? Kdo a kdy ji postavil? Kolik ropné látky by stačilo 

na její znečištění? Co je to ochranné pásmo v okolí přehrady? …). 

Žáci absolvují exkurzi do hráze vodního díla Kružberk, která přispěje k pochopení významu a 

důležitosti vodních zdrojů pro člověka. 

Pomůcky: Pracovní list 5 – Kružbeská přehrada a Slezská Harta 

  Deníček pro každého žáka, psací potřeby. 

Čas:    80 minut 

Místo:   Hráz vodního díla Kružberk 

 

Odpolední  blok 

Činnost 4. Brainstorming na téma „voda“. 

Pomocí  brainstormingu žáci v krátkém čase  sbírají  mnoho nápadů. Aktivita jednotlivců a 

společná práce ve skupině podporují fantazii a bohatost nápadů. Žáci jsou seznámení 

s úkolem nebo problémem a k tomuto zadání sbírají nápady, které si zaznamenávají.  

Přitom je třeba dodržovat následující pravidla: 

- každý nápad je přípustný 

- je zakázána veškerá kritika 

- myšlenky mají být formulovány co nejkonkrétněji 

- nápady mají být verbalizovany co nejspontánněji, rychle za sebou 

- všechny výroky se zřetelně zapisují 

Děti pracují dále ve skupinách pod vedením 1 pedagoga. 

Žákům je vhodným způsobem vysvětlena metoda brainstormingu a určeno téma „voda“. 

Pedagog zapisuje nápady dětí na flip. Žáci ve skupině výsledky utřídí a určí jednoho žáka, 

který je bude prezentovat ostatním skupinám. Na závěr se prezentují a porovnávají výsledky 

všech 4 skupin. 

Pomůcky:  Flipy a psací potřeba na flip pro každou skupinu 

Čas:    15 minut   

Místo:  Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se vzájemně 

 nerušily 
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Činnost 5. Myšlenkové mapy 

Myšlenková mapa je metoda, která umožňuje graficky strukturovat a organizovat myšlenky, 

pojmy a informace. Umožňuje žákům nalézat složky tématu, třídit je, rozhodovat co k čemu 

patří, o nadřazenosti a podřazenosti složek tématu. Žáci si napíší na připravený flip  

stanovené téma. Společně se spolužáky tvoří myšlenkové mapy – sluníčka, pavučiny atd., kde 

žáci vyznačují souvislosti, zakreslují vztahy a vazby k danému tématu. Na závěr žáci 

prezentují myšlenkové mapy. 

Témata myšlenkových map: Rostliny u vody a kolem vody. Voda. Živočichové u vody. 

Vodní plochy. Každá skupina má jedno stanovené téma. Po zpracování své myšlenkové mapy 

vyvěsí, ostatní skupiny si prohlédnout, popř. doplní.  

Pomůcky:  Flipy a psací potřeba na flip pro každou skupinu, učebnice (Přehled živé  

  přírody, Přírodověda 4. a 5. r.), kniha Živel voda 

Čas:  20 minut 

Místo:   Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se  

  vzájemně nerušily 

 

Uvědomění si  významu  nových informací 

Činnost 6. Učíme se navzájem – čtení a porozumění textu 

Žáci ve skupině čtou text (vztahující se k činnosti 3.) a všichni se vystřídají v roli  učitele. Po 

každém přečtení úryvku textu musí ten, kdo je právě učitelem: 

- shrnout, co se v úryvku dočetli 

- vymyslet otázku, která se vztahuje k textu 

- objasnit místa, kterým někdo ze skupiny nerozuměl 

- vymezit, která část se bude číst dále 

Když jeden žák mluví, další naslouchají. 

Pomůcky:  Pracovní list  7 - Živočichové u vody (text) 

  Pracovní list  8 - Rostliny u vody (text) 

  Pracovní list 9 – Voda (text) 

  Pracovní list  10 - Vodní plochy (text) 

Čas:   25 minut 

Místo:   Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se  

  vzájemně nerušily 
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Činnost 7. Ověření znalostí 

Žáci si ověří získané znalosti na pracovních listech. 

Pomůcky:  Pracovní list 11 – Živočichové u vody 

  Pracovní list 12 – Vymaluj a zařaď 

  Pracovní list 13 – Šest úkolů 

  Pracovní list 14 – Zakresli koloběh vody 

  Pracovní list 15 - Čtyřsměrka 

   Atlasy živočichů a rostlin 

Čas:    25 minut 

Místo:  Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se  

  vzájemně nerušily 

Činnost 8. Doplnění myšlenkových map na základě získaných vědomostí 

Žáci doplní myšlenkové mapy na základě informací získaných v předchozích činnostech.  

Pomůcky:   Použijí pomůcky z činností 5., 6. a 7. 

Čas:   20 minut 

Místo:   Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se  

  vzájemně nerušily 

Činnost 9. Vytvoření naučných tabulí 

Žáci vytvoří za použití myšlenkových map, obrázků a kreseb „naučné tabule“ na velké flipy, 

které použijí v další činnosti. 

Pomůcky:  Psací a kreslící potřeby, flipové papíry, obrázky (časopisy apod.), nůžky,  

  lepidlo 

Čas:   25 minut 

Místo:   Přírodní areál Velkého Sedla, skupiny samostatně na dohled tak, aby se  

  vzájemně nerušily 

 

Reflexe 

Činnost 10.  Prezentace svých prací – expertní skupiny 

Každá skupina prezentuje výsledky své práce v dopoledním bloku ostatním skupinám. 

Pomůcky:  Všechny potřebné z předchozích činností 

Čas:   30 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 
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Činnost 11. Odpočinkové, zábavné a sportovní aktivity  

Sportovní aktivity: hra „Na rybáře a rybky“, míčové hry, švihadla, … 

Přírodovědný kvíz (hádanky o zvířatech a rostlinách).  Hádanky, křížovky. Sledování videa – 

řeka Moravice a její okolí. 

Pomůcky: Pracovní list 16 a 17 - Hádanky 

  Pracovní list 18 – Křížovka 

  Pracovní list 19 -Poznej živočichy 

  Video, TV, videokazety  
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2.2 Druhý den – Po stopách vodníka Česílka 

 

2.2.1 Charakteristika 

Pomocí pohádky a tvořivé aktivity dětí přispět k pochopení souvislostí mezi lidmi a přírodou, 

vést k hodnocení ekologických problémů a vytváření odpovědnosti k ochraně přírody. 

Časová dotace:  6 hodin (český jazyk, prvouka, přírodověda, vlastivěda, výtvarná výchova, 

praktické činnosti, tělesná výchova). 

Cíl:   - pozorovat a poznat rostliny a živočichy u vody a ve vodě 

- pochopit význam přírody a vody pro člověka 

- uvědomit si, co nám příroda dává a co by člověk měl dát přírodě, jak ji chránit 

- vlastní záznamy pozorovaného, práce s encyklopedií, atlasem rostlin 

- sběr materiálu pro tvorbu herbáře 

- výtvarné zpracování přehrady 

Kompetence: 

- k učení 

- řešení problémů, spolupráce 

- komunikativní 

- pracovní 

Klí čová slova: Souš, voda - pitná, užitková, mořská, podzemní, vodní živočichové a rostliny 

v okolí vody, rybář, porybný, léčivé prameny, herbář, ochrana životního prostředí, ekologie. 

Pomůcky: Encyklopedie o přírodě, atlas rostlin, atlas ohrožených a chráněných živočichů, 

odborné časopisy o přírodě, pohádkové knížky, pomůcky pro výtvarnou práci, psací potřeby, 

učebnice přírodovědy, fotoaparát, slovníky. 

 

2.2.2 Popis / postup, organizace: 

Dopolední blok 

Evokace 

Činnost 12.   Pohádka  - O vodníku Česílkovi  

Žáci si společně přečtou upravenou pohádku O vodníku Česílkovi. 

Pomůcky:  Pracovní list 20 - Pohádka O vodníku Česílkovi 

Čas:   10 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 
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Činnost 13. Rozdělení do skupin 

 Křížovky -  tajenkou jsou slova: vodník, rybky, rákosí, potůček (podle tajenek se děti rozdělí 

do skupin: Rybky, Vodníci, Rákosníčci a Potůčci).  

Pomůcky:  Pracovní list 21 – Křížovka (každá čtvrtina dětí dostane stejnou tajenku) 

Čas:   10 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 14. Básnička/slogan 

Ve skupinách děti vytvoří krátkou básničku na daná slova (voda, les, rybník, vodník, řeka, 

ryba).  

Pomůcky:  Deníček, psací potřeby 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

 

Uvědomění si významu nových informací 

Činnost 15. Stezka vodníka Česílka 

Děti se vydají po vyznačené „ stezce vodníka Česílka“ a plní předem zadané úkoly - pomocí 

encyklopedií, knih, učebnic přírodovědy, odborných časopisů. 

Děti : - vyhledají a zapíší na pracovní list ryby, které se vyskytují v našich vodách 

 - vyhledají a pojmenují rostliny a živočichy, které cestou uvidí (popřípadě nakreslí, 

     vyfotí) 

 - určují vodní živočichy přichycené na spodní straně kamene 

 - dělají záznamy věcí, které do přírody nepatří - a pomyslně je roztřídí do popelnic na 

    pracovním listě 

Pomůcky:  Značky na vyznačení „stezky“, encyklopedie, učebnice přírodovědy, mapa 

  Psací potřeby, fotoaparát, deníček, atlas rostlin, atlas živočichů. 

  Pracovní list 2 - Mapa 

  Pracovní list 22 – Živočichové 

  Pracovní list 23 – Rostliny 

  Pracovní list 24 - Popelnice 

Čas:   Dopoledne 

Místo:  Velké Sedlo, Kružberské skály, podél řeky Moravice do Jánských Koupelí a 

  zpět, celkem 8 km 
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Činnost 16. Kružberské skály, hledání pokladu 

Zastávka  stezky - Kružberské skály -  neživá příroda -  uplatnění znalosti o horninách a 

nerostech, četba informační tabule, záznamy do pracovních listů, deníčku. 

Pokračujeme po stezce vodníka  Česílka - v cíli děti hledají poklad. Návrat na Velké Sedlo. 

Pomůcky:  „Poklad“ (např. balíček bonbonů) 

 

Odpolední  blok 

Reflexe 

Činnost 17. Vyhodnocení dopoledního bloku 

Vyhodnocení pracovních listů, deníčků a poznatků z dopolední činnosti. 

Vytvoření plakátu dle zadaných kritérií na téma „Naučná stezka - řeka Moravice a její 

okolí“  - na  flip děti nalepí vhodné obrázky živočichů a rostlin, které se vyskytují v okolí 

Moravice, zapíší důležité informace, doplní kresbou apod. Žáci 5. ročníku přiřadí pomocí 

slovníku vhodné anglické názvy. 

Kritéria pro vznik plakátu: 

1. Přehlednost 

2. Estetický vzhled 

3. Věcnost 

Soutěž v kresbě Matematický vodník. 

Pomůcky:  Pracovní list 33  

  Flipy, psací kreslící potřeby, kreslící čtvrtky, nůžky, lepidlo, časopisy, anglický 

  slovník 

Čas:   60 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 18. Beseda s rybářem 

Beseda s rybářem – MO ČRS Vítkov. 

Čas:   45 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 
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2.3  Třetí den – Životní prostředí 

 

3.2.1 Charakteristika 

Problémy související se znečištěním vody, příčiny, ochrana vod - vyhledávání v připravených 

materiálech (časopisy, články z internetu). 

Vytvoření flipů pro prezentaci – představení flipů. 

Časová dotace: 4 vyučovací hodiny 

Cíl: - žák  zhodnotí chování lidí v přírodním prostředí 

- žáci provedou a zhodnotí kvalitu vody v řece (měření pH, tvrdost, průhlednost) 

- žáci provedou pokusy, při kterých budou pozorovat rozpustnost látek, filtraci  

- žáci navrhnou řešení stávajících problému, které se týkají životního prostředí – 

vytvoří pravidla chování na chráněném území 

Kompetence: Kompetence k řešení problému, komunikativní, pracovní, sociální a personální. 

Klí čová slova: Životní prostředí, ovzduší, voda, horniny, půda, organismy, ekosystémy, 

energie, ekologie, environmentální výchova, globální změny klimatu, kyselé deště. 

Pomůcky: Flipová tabule, pracovní listy, kádinky na vodu, papírky na měření Ph, cukr, olej, 

sůl, benzín, kreslící a psací potřeby, nůžky, lepidlo. 

 

3.2.2 Popis/postup, organizace: 

Dopolední blok 

Evokace 

Činnost 19.  Vyhodnocení „sběru odpadků“ 

Žáci ve skupinách provedou zhodnocení „sběru odpadků“ z předchozího dne a správné 

roztřídění. 

Pomůcky:  Pracovní list 24 – Popelnice  

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 20. Chování lidí v životním prostředí 

Žáci na základě získaných poznatků zhodnotí chování lidí v přírodním prostředí. 

Pomůcky: Pracovní list  25 – Osmisměrka 

  Pracovní list 34 – Co do lesa nepatří 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 
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Činnost 21. Ekodotazník 

Žáci vyplní samostatně „ekodotazník“. Společně ve skupině provedou jeho vyhodnocení, 

ujasní si správné řešení a neznámé pojmy. 

Pomůcky: Pracovní list  26 - Ekodotazník 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

 

Uvědomění si  významu nových informací 

Činnost 22.  Ekosystém řeky 

Žáci samostatně vyplní  pracovní list. Společně ve skupině provedou jeho vyhodnocení, ujasní 

si správné řešení a neznámé pojmy. 

Pomůcky: Pracovní list 27 - Ekosystém řeky 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 23. Vetřelci ve vodě 

Co všechno může způsobit znečistění vod? Na základě textu v pomůcce si žáci vypíší na 

flipovou tabuli všechny možné znečišťovatele vody („vetřelce“) a na základě těchto pojmů si 

připraví otázky k diskuzi - metoda diskuze. 

Pomůcky: Pracovní list 28 – Vetřelci (text) 

Čas:   20 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 24. Co přinesla řeka 

Žáci na pracovním listě hledají a vybarví všechny věci, které nepatří do řeky. Zvažují, jak se 

tyto věci do řeky dostaly. Společně ve skupině provedou jeho vyhodnocení, ujasní si správné 

řešení. 

Pomůcky: Pracovní list 29 – Co přinesla řeka, pastelky 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 25. Experimenty 

Žáci s vodou provádějí různé experimenty. Zjišťují tak její vlastnosti, které vysvětlují a 

zapisují si do deníčku. 



 26 

 

Pokus I.: Jaká je průhlednost vody? Co voda rozpustí a co nerozpustí? (cukr, sůl, …). 

Pokus II.: Co ve vodě plave, co klesne ke dnu? (olej, med, dřevo, kámen, nafta, 

benzín,…).  Vysvětli, co se stane, když ropa vyteče z velkého tankeru na 

moře. Uveď příklady. 

Pokus III.:  Do sklenice nalij trochu medu. Přidej stejný objem oleje (olej na medu plave). 

Přidej stejnou dávku studené vody (voda proteče olejem, ale na medu plave). 

Pokus IV.: Měření kyselosti vody. Co je to kyselost a jak se měří. Kyselé deště. 

Pokus V.: Filtrace vody (filtrační papír, přes písek, …). Jak se čistí voda uvidíme 

v odpoledním bloku na úpravně vody ve Vítkově-Podhradí. 

Pomůcky:  Zavařovací sklenice, cukr, sůl, olej, med, dřívko, kámen, benzín (nafta), pd 

  papírky, filtrační papíry, trychtýře, … 

Čas:  20 minut 

Místo.  Terasa penzionu 

 

Reflexe 

Činnost 26. Globální ekologické problémy 

Největší nebezpečí pro naši Zemi v současnosti představuje smog, kyselé deště, ozónové díry 
a skleníkový efekt. Pokus se o těchto jevech získat co nejvíce informací (např. v encyklopedii, 
učebnicích, na internetu,…), co způsobují, vše vysvětli spolužákům. Vyhledej a pojmenuj 
základní ekologické problémy lidstva. 
Pomůcky: Pracovní list 30 – Úkol pro chytré hlavy  

  Učebnice (občanská výchova 7. r.), internet 

Čas:   20 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 27. Vytvoření pravidel chování lidí v přírodě 

Žáci vytvoří stručná, jasná pravidla pro chování v přírodě ve formě plakátu. 

Pomůcky:  Kreslící potřeby, papíry, …  

Čas:   20 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 28. Volné psaní – Svět bez vody 

 Volné psaní na téma: „Co by se stalo, kdyby došla voda, vyschly vodní zdroje?“ 

Učitel uvede pravidla volného psaní: 

- polož tužku na papír a piš 

- během psaní se nevracej k tomu, co jsi již napsal, nic neopravuj, nemysli na pravopis 
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- když tě nic nenapadá, napiš to, co tě právě v tuto chvíli napadne 

- na psaní určí učitel nejdříve 2 minuty a podle zdatnosti pisatelů čas postupně 

prodlužuje 

Přečtení a vyhodnocení. 

Pomůcky:  Deníček, psací potřeby 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

Činnost 29. Hra na experty 

Hra na experty -  rozdělení do dvou skupin, klady a zápory vodních zdrojů  - žáci se snaží 

přesvědčit druhou skupinu o své pravdě. Zvolí si mluvčího skupiny - tzv. experta, který bude 

obhajovat klady nebo zápory vodních zdrojů. 

Pomůcky: Deníček, čtvrtky, flipy 

Čas:   15 minut 

Místo:   Společenská místnost (terasa penzionu) 

 

Odpolední  blok 

Činnost 30  Návštěva úpravny vody Podhradí 

Odjez autobusem do Vítkova-Podhradí. Žákům se vysvětlí cesta vody z Kružberku do 

Podhradí. Exkurze do úpravny vody na Podhradí (žáci si připraví dotazy). Hrázka na 

Podhradí. Malá vodní elektrárna na Podhradí. 

Pomůcky: Poznámkový deníček 

Čas:  60 minut 

Místo:  Vítkov-Podhradí 

 

Činnost 31 Návštěva zříceniny hradu Vikštějn: 

Seznámení s historií hradu, četba pověsti, prohlídka zříceniny a naučné stezky Moravice, 

seznámení s informačními tabulemi a dvěma chráněnými územími – Kaluža a Valach, 

seznámení s naučnou stezkou  Kaluža  a Valach. 

Pomůcky:  Pracovní list 31 – Hrad Vikštejn 

  Pracovní list 32 – Plánek hradu Vikštejn 

Čas:   60 minut 

Místo:  Zřícenina hradu Vikštejn 
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2.4 Pracovní listy 
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Pracovní list 1 

Cíl exkurze 
1. Vyhledej, k čemu slouží vodní nádrže: 
 
 
 
2. Vodní nádrží na řece Moravici se nazývá Slezská Harta. Jakpak se nazývá  
druhá? (dozvíš se v tajence). 

 
Kroužkuj písmena a sestav tajenku: 1/5, 2/5, 3/2, 4/1, 5/3, 6/4, 7/1, 8/2 
(př. 1/5- první slovo/páté písmeno-K) 
 

1. VODNÍK  2. KOMÁR  3. PUK  4. ŽÁBA  
5. RYBA  6. OLŠE  7. RYBNÍK  8. OKOUN 

 
 

3. Víš, jak by ses měl/a v ohrožení povodněmi zachovat? Napiš o tom.  
 
 
 
 
4. Vybarvi stejnou barvou telefonní čísla a jejich označení 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

158 

112 
 
800 155 555 

Hasiči 

Městská 
policie 

155 
Záchranný 
integrovaný 

systém 
 

Policie 

156 

150 

Linka 
bezpečí 

Záchranná 
služba 
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Pracovní list 2 

Mapa 
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Pracovní list 3 

Světové strany 
 

Doplň ve směrové růžici písmena, která označují hlavní a vedlejší světové 
strany. 
 
 Napiš slovy názvy světových stran  

hlavních                                 vedlejších 
                                                   

………………………………………      ………………………………………… 
 
………………………………………      ………………………………………… 

 
………………………………………      ………………………………………… 
 
………………………………………       ………………………………………… 
 
Dopiš světové strany (neužívej zkratky): od stanoviště je 

 
Most na ………………………………………………… 
 
Les na…………………………………………………… 
 
Rybník na ………………………………………………. 
 
Kostel na………………………………………………… 
 
Hrad na …………………………………………………. 
 
 

Nakresli: 
Od stanoviště je:  
 
Les na JV 
 
Kostel na V  
 
Rybník na S  
 
Hrad na SZ  
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Pracovní list 4 

Pohoří, hory, řeky 
Doplň tabulku. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podle čísel napiš jména řek: 
 
 1. ………………………………………  3. …………………………………………… 
 2. ……………………………………..  4. …………………………………………… 
 
 
Napiš do náčrtu jména měst: Brno, Ostrava, Olomouc 

Název pohoří Jméno hory Výška v m 

 Praděd  

Moravskoslezské Beskydy   

 Devět skal  
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Pracovní list 5 

Kružberská přehrada a Slezská Harta 
 
Kružberská přehrada (1955) 
Je druhým největším vodním dílem na 
severu Moravy. Rozloha jezera ční 305,49 
ha. Přehrada chrání oblast před 
povodněmi (viz stoletá voda), je 
zásobárnou pitné vody pro Ostravsko, 
Opavsko a Vítkovsko, zlepšuje průtok 
v řece Odře a předává vodní sílu 
elektrárně v Podhradí. Přehradní zeď má 
podélnou osu  o okruhovém oblouku 450 m, 
je dlouhá 258 m, výška nad údolím je 35 
m, nad základy 40 m, koruna hráze je od 
nejvyšší hladiny vzdálená 3,5 m. Šířka koruny hráze s vozovkou je 9,50 m. Na 
celou stavbu bylo spotřebováno 25 439 tun cementu. Přehrada sbírá vodu 
z povodí 566 km2 a průměrným odtokem 5900 litrů/sec., voda se odvádí 7 km 
dlouho štolou do úpravny vody v Podhradí. Běžné množství odtoku pitné vody 
štolou je 1270 l/sec. Koupání a vodní sporty jsou zde zakázány. Povolen je pouze 
rybolov. Byl zde natočen několikadílný seriál ostravské televize „Velké sedlo“.  
 
 
Slezská Harta (1997)  
Údolní nádrž, devátá dle rozlohy v ČR. 
Součástí je malá vodní elektrárna. Slouží 
zejména k výrobě energie, k ochraně proti 
povodním, k rybolovu, chovu ryb. Na 
Slezské Hartě se natáčel historický 
velkofilm Johanka z Arku. Mezi léty 1987 
až 1997 přehradila údolí až 65 m vysoká 
sypaná hráz z nadmořskou výškou koruny 
501 m o celkové délce 540 m, hráz doplnila 
malá vodní elektrárna. Tím vznikla nádrž o 
celkovém objemu 218,7 milionu m3. 
Přehrada je v nejširším místě 1,7 km široká. Jedná se tak o jednu 9 největší 
přehradu České republiky. Hráz a elektrárnu doplňuje odběrná věž se čtyřmi 
odběrnými okny v různé hloubce. Do nitra hráze je možno vstoupit při 
příležitostných exkurzích. Sama nádrž je místem rekreace. Je v ní povoleno 
koupání, jachting i rybolov. 
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Pracovní list 6 

Karti čky 
 

 BLATOUCH RÁKOSÍ KACHNA 
DIVOKÁ 

HUSA 
DIVOKÁ 

VRBA LEKNÍN KOS LABUŤ 

POMNĚNKA VIOLKA 
BAHENNÍ RACEK ČÁP 

SASANKA SEDMIKRÁSKA VOLAVKA ČEJKA 
CHOCHOLATÁ 

PAMPELIŠKA ZVONEC 
LUČNÍ SOJKA DATEL 

KOPRETINA PETRKLÍČ BAŽANT ŘEKA 

HLUCHAVKA KOPŘIVA PŘEHRADA POTOK 

OLŠE KOSATEC RYBNÍK MOŘE 

PŘESLIČKA KOHOUTEK 
LUČNÍ JEZERO TŮŇKA 

JITROCEL KAPR OBECNÝ STUDÁNKA PRAMEN 

PSTRUH ŠTIKA BYSTŘINA VODNÍ 
NÁDRŽ 

ÚHOŘ ŘÍČNÍ LÍN KALUŽ LEDOVEC 

KARAS CANDÁT MRAK KOS 

SUMEC RAK POTOČNÍ MLOK ROSNIČKA 

ŠKEBLE POTÁPNÍK ROPUCHA LEDŇÁČEK 

 
ČOLEK SKOKAN 

OBECNÝ  
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Pracovní list 7 

Živočichové u vody (text) 
 

Živočichové 
 
Sladkovodní  život se vyvinul z moře i z pevniny. Jezera, řeky i rybníky nabízejí 
rozmanité prostředí pro vodní živočichy. Jsou také životně důležité  pro přežití 
mnoha druhů žijících na souši: ty je využívají pro zahnání žízně, pro hledání 
potravy, zchlazení i odpočinek nohou. 
 
Ryby se vyvinuly na zemi jako první z obratlovců. Jsou nejlépe ze všech 
přizpůsobeny vodnímu prostředí. Nabírají vodu ústním otvorem a vytlačují ji  
žábrami  ven. Tím dýchají a pohybují se. Rozmnožují se vajíčky, která se nazývají 
jikry. Podle způsobu  získávání potravy je dělíme  na  dravé (štika, pstruh, okoun) 
a nedravé (kapr, lín, cejn). Ryby žijící v mořích se nazývají mořské, ryby žijící 
v řekách se nazývají sladkovodní. 
 
U  vody se  kromě ryb setkáme také s obojživelníky. Jejich vývin probíhá  ve 
vodě, dospělí jedinci  mohou žít  ve vodě  i na souši, proto se nazývají 
obojživelníci. 
 
Mezi obojživelníky  patří žáby - v dospělosti nemají ocas (ropucha, rosnička, 
skokan), mloci, čolci - mají ocas po celý život. 
 
Vývoj žáby:Samice kladou  vejce s rosolovitým obalem  většinou do vody.  
Z vajíček se  líhnou larvy - pulci, kteří žijí ve vodě  a dýchají žábrami. Později jim  
narůstají končetiny, vyvíjejí se plíce a pulci se  mění v dospělé jedince. Žáby se 
živí hmyzem. 
 
Pod kameny  v potocích a řekách můžeme najít různé drobné živočichy: jsou to 
většinou larvy létajícího hmyzu$, jako jepic, chrostíků, kteří většinu života stráví 
ve vodě jako larvy. Jepici zná každý pro  její  pověstný krátký život. Dále se 
můžeme setkat s šídly, šidélky, vážkami a chrostíky. Podle larev vodního hmyzu, 
korýšů a červů zjišťujeme stupeň znečistění vodního toku. 
Vážky jsou nejnápadnějším hmyzem  našich vod. Jsou obvykle krásně barvené. 
 
K obyvatelům  okolí řek patří také čáp bílý a černý. V těsné blízkosti řek si staví 
hnízdo ledňáček říční. Kachna a husa divoká  mají mezi prsty na nohou plovací 
blány, aby se jim lépe plavalo a tvar zobáku mají přizpůsobený k životu na vodní 
hladině. Z ostatních vodních ptáků zde  můžeme vidět  volavky či potápky, kteří 
loví  raby  svými  ostrými zobáky. 
 



 36 

 
Pracovní list 8 

Rostliny u vody (text) 
 

Rostliny u vody 
  
Zelené rostliny jsou jediným zdrojem kyslíku na Zemi.  Při své výživě 
spotřebovávají oxid uhličitý a do ovzduší uvolňují kyslík. Tato  přeměna probíhá  
v tělech zelených rostlin. 
 
Rostlinám se daří v nejrůznějších typech vodního prostředí - od poklidných 
zelených rybníčků až po bystřiny a řeky. Voda však zrovna  není nejstabilnější 
prostředí. Rostliny se proto životu v takovém prostředí musely rozličnými 
metodami přizpůsobit. 
 
Některé si například vyvinuly kořena , které  rostou přímo dolů a zakotvují celou 
rostlinu v měkkém bahně na dně vodního toku. Jiné se  nechávají volně unášet 
proudem a svými kořeny přijímají živiny přímo z vody. 
 
Okolí řek a rybníků  je domovem mnoha rostlin a živočichů. Porosty stromů a  
keřů, rákosové džungle  i množství jiných vodních rostlin nabízejí úkryty a 
útočiště zvířatům, hlavně ptákům v době hnízdění. 
 
V okolí  řek  a  vodních  ploch  rostou vrby, topoly, olše, jasany, břízy  bělokoré 
atd. Z rostlin se často setkáváme s rákosem obecným, orobincem, pcháč bylinný, 
kyprej vrbice, sadec konopic, tužebník jilmový, blatouch bahenní. 
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Pracovní list 9 

Voda (text) 
Voda 
 
Naše planeta Země bývá nazývána „Modrou planetou“. Tuto barvu jí propůjčují 
oceány, hlavní zásobárna vody na zemském povrchu. Nejvíce pevninské vody je  
obsaženo v ledovcích. Stejně jako vzduch je i voda neživou součástí přírody  a 
nezbytnou podmínkou života na naší planetě. 
 
Vodu přijímáme spolu s potravou, je životním prostředím mnoha živočichů a 
rostlin. Nejvíce vody  se nachází v mořích a oceánech. Je to voda slaná a je pro 
člověka nepoživatelná. 
 
V přehradách, rybnících, jezerech, řekách a potocích je voda, která se 
v úpravnách přeměňuje na pitnou. je to voda sladká. Voda je obsažena v zemi i 
jako voda podzemní. V přírodě se voda nachází v podobě deště, vodním páry, 
sněhu, krup, ledu, jinovatky i rosy. Také těla živočichů a rostlin obsahují vodu. 
Voda  je v přírodě téměř všude. 
 
Voda se vyskytuje ve skupenství kapalném, pevném (led)  nebo  plynném (vodní 
pára). Protože může měnit své skupenství, dostává z moří do vzduchu, odtud  na 
pevninu a  zpět  do moře. Tento cyklus nazýváme koloběh vody. 
 
Koloběh vody začíná vypařováním, sluneční teplo vodu zahřívá a ta se  z kapaliny 
mění v páru. Jakmile se voda  ve vzduchu ochladí, opět přejde do skupenství 
kapalného a padá na zem v podobě  deště nebo sněhových přeháněk. 
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Pracovní list 10 

Vodní plochy (text) 
Vodní plochy 
 
Mraky: (oblaky) se tvoří v různých výškách. Vodní  pára je obsažena ve vzduchu 
v podobě  drobných kapiček vody. Není vidět, ale když se vzduch ochladí, tyto 
kapičky se přemění  ve větší kapky  a začínají se tvořit mraky. Jejich tvar a 
poloha  napovídají, jaké počasí se  dá očekávat. 
 
Jezera: Jezera jsou přirozenými zásobárnami sladké vody. Vytvářejí se tam,  
kde se vodou z řek a potoků zaplňují prohlubeniny zemského povrchu. Z mnoha 
jezer vytékají řeky. Jezera při silných lijácích zadržují vodu a zabraňují tak 
záplavám. V období sucha  z nich voda odtéká a chrání řeky před vyschnutím. 
 
Vodní nádrže: Lidé denně spotřebují velké množství sladké vody, a to hlavně 
tam, kde je rozvinuté zemědělství a průmysl. Spousta takové vody pochází  
z obrovských uměle vybudovaných  přehradních nádrží. Vodní nádrž Kružberk a 
Slezská Harta jsou významnými zdroji pitné vody pro Opavsko. Řeka Moravice, 
která protéká Opavskem  pramení na svahu Vysoké Hole  v Hrubém Jeseníku je 
dlouhá 100km. 
 
Moře: Moře je slané proto, že   sem  ústí všechny řeky a odplavují zde slané 
nerosty z pevniny. Kdyby moře vyschla, bylo by tolik soli, že bychom z ní mohli 
postavit vysokou  zeď kolem rovníku. 
 
Řeky: Řeky pramení v kopcích a horách. Z pramenů se tvoří potůčky (bystřiny) 
jsou čisté a mají obrovskou sílu. Spojením několika potůčků vznikne potok.  
Potoky protékají krajinou, spojují se s ostatními, až vytvoří řeku. Do řeky se 
postupně vlévají další  potoky a řeky, a tak řeka mohutní, na konci své cesta se 
vlévá do moře. 
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Pracovní list 11 

Živočichové u vody 
Najděte všechny názvy ryb ukryté ve čtyřsměrce: 

 
…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

…………………………………………….. 

 

Popiš jednotlivá stádia vývoje žáby 

 

 
 
 
 
 
 

Popiš tělo ryby 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rébus: vylušti všechny názvy živočichů a řekni, co o nich víš. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K A P R A K I T Š 

C Ú H O Ř R U M A 

E N H U R T S P M 

M J S A R A K L R 

U E N U O K O Í A 

S C A N D Á T N P 



 40 

 
Pracovní list 12 

Vymaluj a zařaď 
 

Vymaluj si obrázek: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zařaď jednotlivé živočichy z obrázku do správné skupiny: 
 
Ryby: 
 
 
 
Obojživelníci: 
 
Plazi: 
 
Savci: 
 
Ptáci: 
 
Bezobratlí: 
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Pracovní list 13 

Šest úkolů 
 

1.Zkus namalovat obrázek podle textu a vše vysvětli. 
Na horách taje sníh, z vrcholu se valí voda. 
Horské bystřiny stékají podél hor.  
Bystřina se stává řekou, řeky se spojují ve veletok.  
Veletoky se vlévají do moře. 
Voda z řek i moří se vypařuje, vznikají mraky. 
Vítr žene mraky nad pevninu, kde prší nebo sněží. 
 
2.Spoj stejnou barvou trojice patřící k sobě. 
skupenství kapalné  voda tuhne    pára, mlha 
skupenství plynné  voda teče   led, sníh, kroupy 
skupenství pevné   voda se vypařuje kapalina, déšť, rosa 
 
3. Podtrhni stejnou barvou pojmy patřící k sobě. 
podzemní voda   voda z řek, potoků, rybníků 
povrchová    voda bez bakterií, zdravotně nezávadná 
užitková    slaná voda v mořích a oceánech 
pitná     voda k čištění, zavlažování 
mořská    voda ve studních 
 
4. Vypiš, které znáš oceány, moře, řeky. 
 
 
 
5. Jaké vlastnosti má voda? 

 
 
 
 

6. Doplň na obrázku správné pojmy. 
 
      Formy vody: 
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Pracovní list 14 

Zakresli koloběh vody 
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Pracovní list 15 

Čtyřsměrka 
Čtyřsměrka  
 

K O S T R U Ž I N Í K L O P O T S 

O K B L E D U L E T A V Á R T A A 

N A K D U B A K N E S O V R P Z S 

V P I P O D B Ě L J E D L E A Í A 

A R N S H A B R J A K I S O G Ř N 

L A I M M V R B A S L Í S K A B K 

I D L R E H Ř I B A A B E D L E A 

N I A K CH A P Í L N Í Ř D O M Š K 

K N M B O R Ů V K A R O V A J L U 

A Y Z V O N E K CH U O T A L B O B 

 

Řešení: 
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Pracovní list 16 

Hádanky I 

 
 

Živočich, obratlovec, plaz, patří mezi hady.Na 
hřbetě má obvykle kresbu klikaté čáry.Má 

jedové zuby, uštknutím znehybní svou kořist a 
polyká ji celou.Loví myši.Nemá mnoho 

nepřátel. Ulovit ho dokáže ježek, prase divoké 
a někteří draví ptáci.Mláďata se rodí z vajec 

buď ještě uvnitř těla matky, nebo hned po 
vylíhnutí. Jsou hned samostatná a dokonce i 

jedovatá. 

Živočich, obratlovec,plaz,na rozdíl od hadů má 
4 nohy. Žije na teplých suchých místech, živí 
se hlavně hmyzem. Samička klade kožovitá , 
asi centimetr velká vajíčka do díry v zemi. 
Mláďata se líhnou asi za 50 dní a jsou hned 

samostatná. V případě ohrožení může 
samovolně oddělit ocas od těla. Odlomená část 

postupně doroste. 

Živočich, bezobratlý patřící mezi blanokřídlý 
medonosný hmyz. Žije v hmyzím společenstvu. 
Kolonie se skládá z matky-královny (samičky), 

několika trubců (samečků) a mnoha dělnic. 
Královna je trubci oplodněná a po celý život klade 

vajíčka.Trubce po oplodnění vyženou, nebo 
zabíjí.Dělnice sbírají nektar a pyl z květů, staví 

voskové plásty a krmí vylíhlé larvy. Lidé tato 
společenstva pěstují jako nejvýznamnější 

opylovače a dále pro med, vosk a mateří kašičku. 

Živočich, obratlovec, pták, patří mezi 
šplhavce. Peří má černé s červenou čepičkou 

na hlavě. má velmi silný žlutý zobák. 
V kmenech stromů si vytesává hnízdní dutinu, 

do niž klade vajíčka. Vylíhlá holátka musí 
krmit. Sinými údery rozbíjí kůru stromů a 
pomocí dlouhého jazyka s ostrou lepkavou 

špičkou vybírá larvy dřevokazného hmyzu. Je 
užitečný, zahubí mnoho hmyzích škůdců. 

Rostlina, semenná, stálezelený jehličnatý 
strom. Roste na písčitých půdách, má hluboký 

kulovitý kořen. Starší stromy mají 
nepravidelnou korunu a hluboce rozbrázděnou 
kůru. Jehlice jsou dlouhé a vyrůstají po dvou. 
Větve na jaře nesou samičí a samčí šištice. Po 

opylení zraje šiška 2 až 3 roky. Zralá 
zdřevnatělá šiška se otevírá a vypadávají z ní 

semena s blanitým křidélkem. 

Živočich, obratlovec, samec, býložravec, 
přežvýkavec. Žije v lesnaté krajině s loukami 

a poli. Jeho tělo je štíhle, má vysoké nohy, 
zakrnělý ocásek a bílou oválnou skvrnu na 
zadečku. Samečci mají parůžky.Živí se , 

větvičkami, pupeny a lesními plody. Samice  
klade na jaře obvykle dvě mláďata. Patři mezi 

vysokou lovnou zvěř. 

Jsou to zvláštní organismy, které nepatří mezi 
rostliny. Nemají zeleň listovou, živí se 

rozkládajícími se rostlinami a živočišnými 
látkami. Jejich plodnice se objevují koncem 
léta a na podzim. Lidé si je rozdělili na jedlé, 
nejedlé, jedovaté a smrtelně jedovaté. Které 
organismy to jsou? Který z nich najdete na 

obrázku? Je smrtelně jedovatý. 

Rostlina, semena, vytrvalá vodní bylina. V bahnitém 
dně rybníku má pevně zakotvený oddenek. Řapíky 
listů se zvedají až k hladině, po niž plují okrouhlé 

čepele listů. Všechny části rostliny mají vzduchové 
komůrky, a ty rostlinu nadnášejí. Nad hladinu se 
zvedá bělostný květ. Má mnoho okvětních lístků i 

žlutých tyčinek. Plodem je dužnatý měchýřek 
vyplněný semeny. Stopka s plodem se zkroutí a 

plod se ponoří do vody, kde po dozrání pukne. Je to 
chráněná rostlina. 
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Hádanky II 
 

 

Živočich, bezobratlý, červ kroužkovitý, asi 15 cm 
dlouhý, růžové nebo tmavočervené barvy. Tělo se 
skládá z téměř dvouset článků. Na předním konci 

těla má ústa. Každý jedinec má jak samčí, tak 
samičí orgány. Po spáření vytváří slizový kokon 

(pouzdro), který obsahuje asi 25 vajíček, z nichž 
se vylíhnou mláďata. Živí se zetlelými zbytky 

rostlin a živočichů. Chodbičky, které dělá v půdě, 
usnadňují vznikání vzduchu a vody, a půda se tak 

provětrá. 

Rostlina, semenná, bylina jejíž všechny části 
roní při poranění husté bílé „mléko“. Z kořene 

vyrůstá přízemní růžice hluboce 
vykrajovaných listů. Z jejího středu vyrůstají 

duté stvoly, které nesou zářivě žlutá 
květenství. V květech se vytváří medonosný 
nektar. Plody mají ochmýřené bílé padáčky a 
vítr je roznáší na velké vzdálenosti. Kořen i 

listy jsou léčivé. 

Živočich, bezobratlý, hmyz, motýl. Jeho tělo 
se skládá z hlavy, hrudi, zadečku. Na hlavě má 

oči, sosák a tykadla. Z hrudi mu vyrůstají 2 
páry bílých křídel a tři páry noh. Motýl se živí 

květním nektarem. Jeho zelené housenky 
škodí v zahradách a na polích, ožírají listy 

zelí, kapusty apod. Patří mezi naše 
nejznámější hmyzí škůdce. 

Živočich, obratlovec, ryba šupinatá, částečně 
šupinatá, nebo lysá. Má krátkou tupou hlavu a 
v každém koutku úst má dva vousky. Dýchá 

žábrami. Pohybuje se pomocí ocasu a ploutví. Živí 
se drobnými vodními živočichy a rostlinami. 

Samička – jikrnačka klade jikry a sameček je 
oplodní mlíčím. Za několik dní se líhne plůdek. Ryba 

přezimuje v zimním spánku, nepřijímá potravu. 
Chová se v rybnících, poskytuje chutné a zdravé 

maso. 

Živočich, obratlovec, hmyzožravý 
pták.Zastihneme ho u lidských obydlí i ve 
městech. Je podobný vlaštovce, ocásek má 
méně vykrojený a peří na hrdle je bílé.Z 

kuliček hlíny si staví krytá hnízda s malým 
kruhovým otvorem.Hnízdí dvakrát do roka.Po 
vyhnízdění se stejně jako vlaštovky shlukují 

do velikých hejn a odlétají na zimu do teplých 
krajin. 

Živočich, obratlovec, obojživelník.Povrch těla 
má bradavičnatý, na hřbetě je hnědý, má 

jedové příušní žlázy a zlaté oči.Živí se 
hmyzem, plži a červy.V době rozmnožování 

putuje k vodě a samička si často nese 
samečka na zádech.Vajíčka s rosolovitým 

obalem klade do vody.Z vajíček se vylíhnou 
pulci (dýchají žábrami) a z nich postupně 

vyroste dospělý jedinec. 

Živočich, obratlovec, savec, hmyzožravec. V zemi si 
buduje složitou spleť nor, žije v polích, zahradách a na 

lukách. Za den několikrát proběhne všechny nory a 
sežere, co v noc najde. Ucítí-li v zemi např. dešťovku, 

Vyhrabe si k ní novou chodbičku. Nepožírá kořínky 
rostlin, ale při hrabání je zpřetrhává  a nazdvihuje. Zrak 

má velmi slabý. Kořist vyhledává čichem. Má veliké 
lopatovité hrabavé přední nohy se silnými drápy, tělo 

válcovitého tvaru, pokryté krátkou srstí a hlavu 
protaženou v rypáček. Je neprávem pronásledován 

Rostlina, semenná, Opadavý listnatý strom s mohutnou 
rozložitou korunou a kůlovým kořenem. Tento strom má 

tvrdé dřevo. Kůra je u starších stromů hluboce 
rozbrázděná. Listy mají laločnaté hluboce rozbrázděná. 

Listy mají laločnaté čepele. Pestíkové květy vypadají 
jako kulovitý pupen a dlouhé jehnědy jsou květy 

vypadají jako kulovitý pupen a dlouhé jehnědy jsou 
květy prašníkové. Jeho plody vyrůstají  z dřevnatých 

šupinatých číšek . z nichž po dozrání vypadnou. Plody se 
jmenují. Dováží se 1000 let. 
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Křížovka 
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Poznej živočichy 
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Pohádka O vodníku Česílkovi 
 

O vodníku Česílkovi  - Václav Čtvrtek 
 
Nedaleko Kružberku je rybníček Bzdinka. Dokola rostou zelené duby, jak to má 
být, a má  i svou zrádnou tůň. Kružberští rybáři si o ní vybájili, že tam  leží na dně 
osmikilový kapr. Tohle všechno je  pravdoucí  pravda. A teď začne ta  utěšenější 
pravda, ta  pohádková. 
 
Šel jsem  asi před dvěma lety na houby a koukám, na břehu Bzdinky sedí vodník. 
Koupe si paty ve vodě a pleská se do kolen spadanými dubovými listy. Kdo si 
jednou začal něco s pohádkami, má přísnou povinnost. Musí se zastavit aspoň na 
kousek řeči a každou princeznou, králem, rusalkou, loupežníkem nebo vodníkem, 
které potká.  A tak tomu vodníkovi povídám: 
 
„Jakpak se jmenuješ?“ 
Lupnul o koleno dubovým listem. 
„Česílko, podle česel, co jsou v rybníce, aby z něho neucházely ryby, anebo aby do 
něho nevplouval všelijaký neřád.“ 
„A co tu děláš,“ 
„Ty nepoznáš mariáš?“ 
„A kde k němu máš aspoň druhého? “ 
Česílko se podmračil . 
„Tenhle musí hrát vodník o samotě, vždycky, když ho něco trápí.“ 
„A co tě, Česílko, trápí?“ 
„Tenhle osmikiláč, co si mi do rybníčka vymysleli rybáři. Teď se tam dva 
nevejdeme. A tak si hraju mariáš pro utěšení.“ 
„A šel bys ke mně  do služby?“ 
Zamrkal žabíma očičkama. 
„Dal bych ti rybník. Ale  rybník! Aby v něm bylo  místa dost pro tebe i osmikiláče. 
A  pro potěšení vodnického srdce bych ti přivedl rusalku.“ 
Vjel pod vodu, a když se vrátil, držel v náručí kapra osmikiláče. 
„Tak jdeme.“ 
„Ale musíme až k Jičínu“,  povídám, „můj rybník je až tam.“ 
Česílko se trochu smutně  rozhlídl po  kružberském údolí, ale pak povídá : 
„Co se dá dělat? Ve Bzdince bychom s osmikiláčem nevyžili. Tak tedy k Jičínu.  A 
můžou za to rybáři z Kružberka.“ 
A tak se  Česílko vydal na cestu.  
 
A my se  teď  vydáme po stopách vodníka Česílka. 
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Křížovka 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

                    druh sovy 

                  vodní zdroj přírodní 

                     vodní zdroj umělý 

                   
 

člověk, který se stará o 
ryby 

                   pohádková bytost u vody 

                 druh ryby 

              

                 vodní živočich 

                 obojživelník 

                 strom u vody 

                   vodní rostlina 

                  vodní hmyz 

              

                vodní živočich 

                  část lidského těla 

                pták se žlutým zobkem 

                   kloub na noze 

                  polní hlodavec 

                   přístroj na měření času 

              

                   piráti hledají… 

                   Robinson obýval… 

                 na nohy obouváme… 

                   kudrnaté vlasy 

                   aromatická zelenina 

                   dílo K.J. Erbena 

                  zimní sport 
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Živočichové 

(upravit na šířku) 
 
 

Živočichové 

Obratlovci Bezobratlí - hmyz 

savci ptáci plazi obojživelníci ryby motýli blanokřídlí brouci 
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Rostliny 
(upravit na šířku) 

 

Rostliny 

Kvetoucí Nekvetoucí 

DŘEVINY BYLINY KAPRADINY PŘESLIČKY MECHY 

Jehličnaté Listnaté         

stromy keře stromy keře         
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Popelnice 
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Osmisměrka 
Osmisměrka 
 

 

Řešení: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S E L U B A Z R A 

B U F O N I K N L E 

E P T A V O Č E P O 

Z E L I K O V K A J 

P M N E K O U Ř I T 

R O N E P A L I T T 

O B U R A M A Č I L 

G R N E H A Z E T A 

H N E L A M A T E P 

I T L O P M A A M T 
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Ekodotazník 
 
1.Víš, čím se zabývá ekologie? 

a) výstavbou továren 
b) ochranou přírody 
c) prodejem kol 

 
2. Co znečišťuje přírodu? 

a) stromy a květiny 
b) voda v řekách 
c) kouř z továren 

 
3. Jak můžeš chránit přírodu? 

a) pohazovat papírky 
b) nekácet zbytečně stromy 
c) vyrývat do stromů nápisy 

 
4. Třídíte doma odpad? 
    ANO – NE 
 
5. Proč bys měl třídit odpad? 

a) Protože nám to říkali ve škole 
b) Protože nemáš co dělat 
c) Protože tím ochraňuješ přírodu 

 
6. Víš, jakou barvu mají nádoby na tříděný odpad? Vybarvi. 
     

 Plast   Sklo   Papír  
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Ekosystém řeky 
Zakroužkuj správné tvrzení. 
 
1.  Narovnání vodních toků přírodě neškodí. Ano/Ne 
2. S hloubkou ve vodě ubývá světla. Ano/Ne 
3. Kolem toků velkých řek rostou lužní lesy. Ano/Ne 
4. Ropné produkty spolehlivě ničí vodní ekosystémy. Ano/Ne 
5. Raci nesnášejí znečištěnou vodu. Ano/Ne 
6. Vysušování mokřadů a bažin pomáhá udržovat přírodní rovnováhu. Ano/Ne 
7. Vodní organismy nejsou citlivé na chemické znečištění svého prostředí. 
Ano/Ne 
8. V produkci vodě je vždy více kyslíku než ve stojatých vodách. Ano /Ne 
 
Šipkami spoj pojmy, které spolu souvisejí. 
 
„patentky“ 
plankton 
ledňáček říční 
uměle vytvořený ekosystém 
pramen 
zelené vodní rostliny 
meliorace 
ondatra pižmová 
 
K živočichům na obrázcích napiš jejich názvy. Můžeš použít 
nápovědy pod obrázky. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Beruška vodní, larvy chrostíku se schránkami, larva komára, vodoměrka, blešivec, 
bruslařka, potápník, nymfa jepice. 

vznášející se drobné organismy ve vodě 
odvodnění zamokřených půd 

akvárium 
stálý pták 
vývěr podzemní vody na povrch 

hlodavec ze Severní Ameriky 
larvy pakomárů 
producenti kyslíku 
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Vetřelci 
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Co přinesla řeka 

Vybarvi co nepatří do řeky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

 
 Pracovní list 30 

Úkol pro chytré hlavy 
Úkol pro chytré hlavy 
Největší nebezpečí pro naši Zemi v současnosti představuje smog, kyselé deště, 
ozónové díry a skleníkový efekt. Pokus se o těchto jevech získat co nejvíce 
informací (např. v encyklopedii, učebnicích, na internetu, …) a vše vysvětli 
spolužákům. 
 
 
Vysvětli pojmy: 
 
Smog: 
 
Kyselý déšť: 
 
Ozónová vrstva: 
 
Ozónová díra: 
 
Skleníkový efekt: 
 
V čem spočívají následující globální problémy? 
 
Oteplování podnebí: 
 
Zmenšování ozónové vrstvy: 
 
Zvýšení koncentrace přízemního ozónu: 
 
Znečisťování řek a moří: 
 
Znečisťování ovzduší: 
 
Kácení lesů: 
 
Vyplavování půdy do moře:   
 
Vyplavování nečistot do moře: 
 
Skládky odpadu: 
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Hrad Vikštejn 
Hrad Vikštejn 
 
Hrad Vikštejn vznikl asi v polovině 13. století a své jméno dostal podle svého 
zakladatele Vítka z Kravař. Hrad  sloužil k ochraně jižní  části opavského 
knížectví. Je postaven  na ostrohu a je těžce dostupný, jediná přístupová cesta 
je z hlavní silnice, lesní pěšinou. Byl užíván až do konce 18. století, zůstala z něj 
části vysokých hradeb, tajemné sklepní místnosti a opravena vyhlídková věžička, 
z níž je nádherný pohled na řeku Moravici a okolní lesy Nízkého Jeseníku. 
V blízkosti hradu je naučná stezka Moravice. 
 
Pověst  
Stará pověst vypráví, že zakladatel hradu pan Vítek z Kravař s oblibou pořádal 
rytířské turnaje. Jednou s ním při takové příležitosti vyvolal spor divoký rytíř 
jménem Tunkl. Protože pře  nemohla být urovnána po dobrém, rozhněvaný hradní 
pán  nechal rytíře vykázat z hradu. Pohaněný Tunkl mu přísahal pomstu a svůj slib 
také splnil. Byl to člověk podlý a zákeřný – počkal až pán Vítek odjel  do boje, pak 
vnikl do hradu  a Vítkovu manželku vyvlékl na cimbuří. Tam ji posekal mečem a 
svrhl do řek Moravice. Od té doby se postava  nevinné  oběti zlé pomsty zjevuje 
na hradě v zkrvaveném rouchu.   
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Plánek hradu Vikštejn 
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Matematický vodník  
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Co do lesa nepatří 

Vybarvi, co nepatří do lesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


