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Voda nad zlato – vodní systémy obcí 

Jana Polášková 

Anotace 

V přípravě na téma týkající se vody, jejího oběhu ve městě a ekologického využití 
jsem připravila model, na kterém bude dobře patrné, že jednomu napuštění 
hrnečku pitnou vodou z kohoutku předchází mnoho práce a příprav. Žáci si sami 
připraví model domácností a uvědomí si cestu vody z řeky až do svých domovů  
a dále i jak se voda čistí a vrací zpět do přírody. V návaznosti si připomenou 
znalosti o vodě a o tom, jak s ní ekologicky nakládat a proč je třeba vodou šetřit. 

1) Pomůcky: vlna, provázek – 2 různé barvy, dostatečné délky, 
papír, rolička od toaletního papíru, vytisknuté fotokopie, 
izolepa, lepidlo  

2) Zdroje a inspirace: www.vodavdome.cz, www.envic.cz, www.ekoskola.cz, 
https://vodnistrazci.cz/cz/ , https://pixabay.com/cs/, https://www.pvk.cz/,  
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13572331754-kapka-vody/   

3) Věk: 5. třída 
4) Předmětové zařazení: vlastivěda (téma: vodstvo ČR, řeky, 

přehrady, ekologie) 
5) Časová dotace: 2x45minut 
6) Klíčová slova: voda, vodovodní systém, vodárna, vodojem, 

odpad, kanalizace, čistička odpadních vod, ekologie 

Hodina 1: 

a) Cílem hodiny je „odtajnit“ žákům odkud se bere voda  
ve vodovodním kohoutku a co se s ní stane, když ji 
použijeme a odteče do kanalizace. Přípravu je možné využít 
pro návaznou hodinu matematiky, kdy žáci spočítají svou 
vlastní spotřebu vody za den. 

b) V úvodu hodiny můžeme z kohoutku ve třídě pustit vodu 
a s žáky vyjmenujeme, k čemu všemu použijí každý den 
vodu. Měli bychom ještě uvést, že voda je jednou ze 
základních podmínek pro život! 
 Vaření, splachování, úklid, mytí. Piktogramy můžeme 
vytisknout nebo jen nakreslit na tabuli. Děti si je překreslí  
či nalepí na ruličku od toaletního papíru – ta představuje 
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jednu domácnost, která využívá vodu. 1 žák – 1 domácnost. 
Do trubky děti izolepou vlepí provázek cca 30 – 50 cm tak, 
aby z ní visel jednou stranou ven – představuje odpadní 
vodu. 

c) Všichni navléknou své trubky na dlouhé klubko (ideálně 
modré), které představuje přitékající čistou vodu, a izolepou 
připevní k tabuli. Začátek „čisté vody-klubka“ by měl být 
delší, aby k němu učitel mohl přidávat informace – kreslit, 
lepit, psát. 

d) Na tabuli je volný modrý konec klubka na jedné straně,  
a volně visící provázky odpadních vod. Vizualizace je hotová 
a žáci předkládají, co vědí.  

e) Pomocné otázky:  
- Odkud se bere voda, která nám teče z kohoutku?  
(Každá obec, město má svůj zdroj – řeka, studna, přehrada, 
odkud vodárna čerpá surovou vodu, kterou upravuje  
na pitnou) 
- Jak to, že ji můžu pít?  
(Voda je ve vodárně upravena, vyčištěna, testována, aby byla 
zdraví nezávadná) 
- Proč se musí za vodu platit, když je jí všude spousta? 
(Platí se tzv. vodné a stočné, vodné – za úpravu ve vodárně, 
stočné – za údržbu kanalizace a vyčištění vody) 
- Co se děje s použitou vodou, vrací se vůbec zpátky do 
přírody?  
(Ano, je odvedena kanalizací do čističky odpadních vod, kde 
je v několika fázích vyčištěna a čistá se vrací zpět  
do přírody) 
- Co je to šedá voda? Co je dešťová voda?  
(šedá=odpadní voda z domácnosti, dešťová=voda, která 
naprší) 
- Jak se voda dostane do čistírny odpadních vod?  
(kanalizací – shromážděna v aktivačních nádržích ČOV – 
úprava chemická i biologická – odkalení – filtrace – 
usazování nádrže – kal se sváží na skládku – vyčištěná voda 
odtéká) 
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- Jak se voda dostane do vodárny a odkud?  
(z vodních zdrojů – v případě ČR většinou povrchových. 
Voda je upravena chemicky i mikrobiálně – akumuluje  
ve vodojemu – rozvedena vodovodní sítí do domovních 
přípojek) 
- Z kterého zdroje čerpá vodu naše obecní vodárna?  
(konkrétní údaj) 
- Znáš další zdroje vody v ČR?  
(př. Lipno I., II., Orlík, Novomlýnská, Švihov, Nechanice, Slapy, 
Dalešice, Lučina…Káraný – jeden z mála zdrojů podzemních 
vod vysoké kvality) 
- Co udělat s vodou z přírody, když ji chceme dezinfikovat? 
(převařit) 
- Jak by to vypadalo, kdyby nebyly vodárny ani čističky 
odpadních vod? 

f) S přibývajícími odpověďmi se rozrůstá instalace, připisuje  
se jméno zdroje vody pro obec, přidají se fotografie řeky, 
přehrady, vodárny, vodojemu, vodovodní městské sítě, 
kanalizace, čističky odpadních vod. Když je hotovo – uzavře 
se kruh – voda se vrací zpět do přehrady či řeky. Za práci 
v hodině, žáci dostanou obrázek krystalů vody, aby věděli, 
že voda má paměť.  

Hodina 2: 

a) Cílem hodiny je doplnit si představu o tom, kde všude  
ve městě se využívá voda kromě domácností a jak se s ní 
hospodaří. 

b) Žáci jmenují nápady – veřejná místa (sportoviště, 
restaurace, knihovny, školy, úřady, nemocnice), ozdobné 
vodní prvky – fontány, kašny, městská zeleň, údržba 
veřejných prostranství, hřišť, chodníků, silnic… prostě 
všude – to je asi dětem jasné, i přesto je vhodné, aby si 
to pojmenováním různých míst uvědomily. Vyplývá  
z toho, že spotřeba vody není jen o domácnostech, kde 
lidé bydlí. 
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c) K uvedení ekologického zacházení s vodou dostanou děti 
práci ve dvojicích – pravda/lež:  
- každá dvojice dostane na papírku větu, 2 minuty času, 
aby se rozhodla, zda je tvrzení pravdivé a připravila  
si argument, proč si to myslí. Při prezentaci pak může 
ještě učitel informace doplnit.  

Příklady tvrzení: 

1. Jsou látky, se kterými si neporadí ani čistírny odpadních vod – třeba olej - 
způsobí vlastně dalo by se říci „ropné havárie“. (ano) 

2. Fotbalová hřiště je nejlépe zalévat pitnou vodou z vodovodního řádu. (ne) 
3. Podzemní vody jsou vždy čisté a zdravé. (ne) 
4. Studánka (svatyně) je vyvěrání podzemní vody na povrch, o studánkách 

byla napsána skladba – Otvírání studánek. (ano) 
5. Dešťovou vodu můžeme použít v domácnosti na pití, vaření, mytí i 

splachování. (ne) 
6. Vodojem je věž na shromažďování vody. (ano) 
7. Vodohospodář je člověk, který pracuje na poli s vodou. (ano) 
8. V životaschopnosti měst a obcí je velmi důležité využití dešťové vody. 

(ano) 
9. Dešťová voda je ve většině měst nevyužitá a odváděná kanalizací. (ano) 
10. Tzv. užitkovou vodu – např. ze sprchování nebo mytí nádobí je možné 

dále využít např. ke splachování. (ano) 
11. Městská zeleň je důležitá pro zadržování vody. (ano) 
12. Vodní plochy, fontány, pítka ve městech pomáhají udržet příjemné 

mikroklima. (ano) 
13. Kvalitu vody zhoršuje chemie používaná v zemědělství, automobilový 

průmysl, množství továren, domácností i kyselé deště. (ano) 
14. Na světě je stejně slané i sladké vody. (ne) 
15. Vodě se říká také „modré zlato“. (ano) 
16. Voda nemá žádný vliv na kvalitu našich životů. (ne) 

 

d) Během prezentace mohou děti diskutovat, sdílet své 
zkušenosti, vědomosti, názory a učitel nebo některý žák 
může případně poznamenávat otázky, které vyplynou  
a na které žáci neznají odpověď a využít dále tyto otázky 
třeba k vypracování domácích projektů. 

e) Na závěr hodiny učitel promítne nejhezčí a nejznámější 
vodohospodářské stavby ČR. Viz příloha. 
(pozn. nejstarší vodárna v ČR se začala budovat r. 1495  
na Novém Městě Pražském). 
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Vodní přehrada Želivka (Švihov) zdroj pitné vody pro Prahu a středočeskou oblast. 

 

Podolská vodárna 

Podolská vodárna  
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Historická vodárenská věž v Praze Michli 
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Věžový vodojem
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Kanalizace 

 

 

Čistírna odpadních vod 
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Jak funguje čištění odpadních vod 

 

 

Přehrada Les království 
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Historická vodárenská věž Praha 
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Novomlýnská vodárenská věž - muzeum 
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Podolská vodárna 

 

Vodárna Káraný 
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Vodárenská věž Michle 

 

Historický vodojem v Brně 
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Vodárna Ostrava 

 

 

 

 


