Bádáme sami
(s pomocí webu)
Tato část modulu Bádáme na ZŠ je věnována aktivitám využitelným
při samostatné práci žáků.
Jedná se o soubor webquestů = aktivit, které žáci plní s využitím internetu.
Webquesty jsou zpracovány dle standardní struktury (úvod, úkol, postup,
zdroje, kritéria hodnocení) a mohou být využity pro práci jednotlivce nebo celé
skupiny žáků.
Úkoly mohou plnit žáci v průběhu školní výuky, v rámci volnočasového kroužku
nebo individuálně doma.

Autoři:
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D.
Bc. Helena Hasnedlová
Jan Topinka

Obsah:
Webquest – Koloběh vody

K plnohodnotnému využití této studijní opory je nutný přístup k on-line
zdrojům a materiálům.

Tento materiál vznikl z finanční podpory Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky
v rámci projektu „Popularizace vědy a badatelsky orientované výuky“, reg .č. CZ.1.07/2.3.00/45.0007.

Úvod
Už jste někdy přemýšleli nad tím,
jak velká část zemského povrchu je pokryta vodou? Kam voda odchází, když prší?
Kde se bere voda v mracích?
Odpovědi na všechny otázky získáš v tomto webquestu.
Tak hurá do toho!
Připrav si Badatelský deník, do kterého si budeš zaznamenávat všechny důležité poznatky. (Badatelský deník
je přílohou této tiskové opory, také jej lze stáhnout v on-line kurzu)

Postup
Čeká tě osm úkolů, které je třeba postupně vypracovat.
Úkol 1: Voda
Úkol 2: Výpar
Úkol 3: Kondenzace
Úkol 4: Srážky
Úkol 5: Odpařování
Úkol 6: Odtok
Úkol 7: Zásoby
Úkol 8: Koloběh vody
Úkoly nepřeskakuj, začni u prvního a pokračuj postupně dál.
V prvních sedmi úkolech budeš vyhledávat informace a
studovat. U každého úkolu si dělej pečlivé poznámky.
V posledním, osmém úkolu svoje znalosti zúročíš
při zpracování videa, ve kterém nápaditým způsobem
vysvětlíš, jak koloběh vody funguje.
Pokud úkoly zvládneš, budeš schopen/schopna:
definovat koloběh vody, vypsat jeho procesy a identifikovat je, popsat nepřetržitý tok vody kolem nás,
vyvodit závěry o pohybu vody z okolního prostředí, srozumitelně vysvětlit koloběh vody ostatním.
Zdroj obrázku: wikipedia.org, volné dílo
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Úkol 1: Voda

Voda je základem veškerého života na Zemi a tématem prvního
úkolu našeho webquestu. Prozkoumej jedny senzační webové
stránky, které se tématu voda věnují.

http://vitejtenazemi.cenia.cz/multimedia/voda/index.html
Hledej informace týkající se koloběhu vody v přírodě a
zapiš si poznámky do badatelského deníku.

Úkol 2: Výpar
V tomto úkolu budeš zkoumat proces výparu.
Na webových stránkách se o výparu dozvíš mnoho
informací a také se seznámíš s jeho významem v koloběhu
vody. Nezapomeň si dělat poznámky!

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#evaporation
Pročti si kapitolu Výpar: Voda měnící se z
kapaliny v plyn či vodní páru a poznamenej si
základní informace do svého badatelského
deníku. Pak se vrať zpět k zadání a pokračuj
na další úkol.
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Úkol 3: Kondenzace
Tvým dalším úkolem je seznámit se s procesem
kondenzace. Webové stránky ti pomohou s pochopením
tohoto pojmu a objevením jeho role v koloběhu vody. Také
si zapiš ty nedůležitější poznatky.

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#condensation
Prostuduj kapitolu Kondenzace: Voda měnící se
z páry na kapalinu, vypiš si důležitá zjištění
do svého deníku a pak přejdi na další úkol.

Úkol 4: Srážky
V tomto úkolu budeš sledovat vodní srážky a jejich důležitou roli
v koloběhu vody.

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#precipitatin

Pročti si kapitolu Srážky: Uvolňování vody
z oblaků.
Poznamenej si důležitá zjištění a pak přejdi na další
úkol.
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Úkol 5: Odpařování
Nyní je čas seznámit se s procesem odpařování.
Na webových stránkách se o něm dozvíš všechny
důležité informace.

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#transpiration

V rámci tohoto úkolu prostuduj kapitolu Odpařování
(transpirace): Uvolňování vodní páry z listů
rostlin do atmosféry, vypiš si základní informace a
pokračuj k dalšímu úkolu.

Úkol 6: Odtok
V tomto úkolu zjistíš, jaké typy odtoku existují. Projdi si
jednotlivé odstavce na těchto webových stránkách.

http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#snowmelt
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#runoff
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#streamflow
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#gwdischarge

Nyní prostuduj kapitoly Odtok vody z tajícího sněhu do vodních toků, Povrchový odtok: Odtok ze srážek
pohybujícící se přes půdní povrch do řek, Říční odtok: Pohyb vody v řekách a Odtok z podzemních vod:
Vytékání vody ze země. Vypiš si jednotlivé typy odtoků a z každé kapitoly si poznamenej ty nejdůležitější
informace.
Pak pokračuj na další úkol.
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Úkol 7: Zásoby
Nyní je čas přijít na to, kam se voda schovává
a kde všude se "skladuje".

http:/ /water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#gwstorage
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#oceans
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#freshstorage
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#ice
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html#global
Prostuduj kapitoly Zásoby podzemní vody: Voda zůstávající dlouhodobě pod zemským povrchem, Vodní zásoby
v oceánech: Slaná voda v oceánech a vnitrozemských mořích, Sladkovodní zásoby: Sladká voda na zemském
povrchu, Zásoby vody v ledu, ledovcích a sněhu a Rozdělení zásob vody ve světě. Udělej si pečlivé poznámky.
Nyní by měl být tvůj badatelský deník plný zajímavých informací. Je čas přejít na poslední úkol!

Úkol 8: Koloběh vody
Nyní už by měly být tvé poznámky kompletní a z tebe se dozajista stal odborník na koloběh vody v přírodě.
Je na čase své znalosti předat ostatním!
Zkus zpracovat video, kde koloběh vody přehledně vysvětlíš. Můžeš zvolit různé způsoby zpracování  záleží
na tvé nápaditosti. Cení se odborná správnost i originalita.

(ukázky viz. on-line kurz)

Zdroje informací
INTERNET
http://water.usgs.gov/edu/watercycleczech.html# http://cs.wikipedia.org/wiki/Kolob%C4%9Bh_vody

AUDIO
http://www.radiojunior.cz/kolobehvodyvprirode1337296
VIDEO
https://www.youtube.com/watch?v=dTzdwIUIuJU
ROZŠIŘUJÍCÍ INFORMACE
http://www.rozhlas.cz/zpravy/vesmir/_zprava/francouzskoindickadruzicezacalamonitorovatkolobehvody960
771
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Hodnocení
Podle téhle tabulky můžeš sám/sama zhodnotit, jak se ti při řešení webquestu dařilo. Klikni v každém řádku na větu,
která nejlépe vystihuje tvou úspěšnost při plnění úkolů tohoto webquestu. (viz. on-line kurz)
Úkoly

Všech osm úkolů bylo
úspěšně dokončeno.

Bylo dokončeno pět,
Byly zpracovány jen dva,
šest nebo sedm úkolů.
tři nebo čtyři úkoly.

Měl/a jsi menší
Při plnění úkolů jsi dokázal/a potíže efektivně
Organizace dobře využít svůj čas.
využít čas k plnění
úkolů.
Video

Kreativita

Při zpracování videa jsi
prokázal/a značné
vědomosti o tématu a
mluvil/a jsi zřetelně a
srozumitelně.
Při zpracování videa jsi byl/a
tvůrčí a využíval/a své
vlastní nápady.

Čas k plnění úkolů se ti
příliš nedařilo efektivně
využít.

Byl zpracován jen jeden
úkol nebo žádný úkol
nebyl zcela dokončen.
Při plnění úkolů jsi měl/a
velké problémy s
organizací práce.

Prokázal/a jsi
Máš určité vědomosti o
O tématu máš minimální
dostatečné znalosti a tématu, ale
vědomosti a prezentace
nedokázal/a jsi téma
dopadla dost špatně.
mluvil/a jsi dobře.
prezentovat.
dobře
Nebyl/a jsi kreativní a
Byl/a jsi kreativní,
Byl/a jsi málo kreativní, při
neměl/a jsi žádné
ale nápadů mohlo
zpracování úkolu jsi měl/a
nápady, jak video
být i více.
jen velmi málo nápadů, jak
zpracovat.
video zajímavě zpracovat.

Závěr
Pojď si nakonec ještě stručně zopakovat základní informace o koloběhu vody. Jednotlivé procesy, které
znázorňuje krásná animace z dílny NASA, už jistě dokážeš vysvětlit.
(video viz. on-line kurz)
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WEBQUEST KOLOBĚH VODY
Jméno: ………………………………

Datum: ………………………………

Můj badatelský deník
Úkol 1 – Voda:

Úkol 2 – Výpar:

Úkol 3 - Kondenzace:

Úkol 4 - Srážky:

Úkol 5 - Odpařování:

Úkol 6 – Odtok:

Úkol 7 - Zásoby:

