
Metodika – Hospodaření s vodou 
 

Hospodař ení  s vodou 

Cílová skupina: 6. - 7. ročník ZŠ 

Potřebný čas: 90 minut (2 vyučovací hodiny s týdenním rozestupem) 

Trvalé porozumění:  
Žák pochopí, že list umí hospodařit s vodou. 

Tematické cíle lekce:  
Žák porovná různé listy. Pokusem zjistí, že různé typy listů pracují s vodou 

podobně. 

Příprava před lekcí:  

 Vytiskněte každému žákovi pracovní list  

 Připravte si motivační příběh „O čtyřlístku“ 

 Připravte si větvičky stromů, od každého druhu po třech, doporučuji 

oleandr, dub, buk nebo jiný strom či keř s tvrdými listy (nevhodná jsou 

rychle vadnoucí listy) 

 Připravte si listy různých stromů s různým vzhledem 

 Sklenice na vodu (3 pro každou skupinu) 

 Lihový fix 

 Olej  
  



Metodika – Hospodaření s vodou 
 

1. Vyučovací hodina 
1.1.  Motivace  

Popis aktivity 

Žáky rozdělte do skupin a přečtěte jim pohádku – cca 3 minuty. 

Pak je nechte hádat, o čem bude dnešní hodina. 
1.2.  Pozorování listů 

Popis aktivity 

Řekněte žákům, že hodina se bude týkat hospodaření s vodou u rostlin. 

Dejte žákům do skupiny dva listy rozdílného vzhledu a nechte je si je 

prohlédnout a důkladně zakreslit do PL – úkol 1. 
1.3. Funkce listů 

Nechte žáky vyplnit PL – úkol 2. S žáky o dané reakci – fotosyntéze, 

diskutujte. Pokud napíší i odpařování, pochvalte je. 
1.4. Opakování 

Připomeňte si s žáky, jak a čím se voda dostává do listů (připomeňte 

BOV „Rostliny se červenají“, pokud jste ho dělali) PL – úkol 3 
1.5. Rozdíly v listech 

Nechte žáky napsat do PL – úkol 4, čím se jednotlivé listy liší – barva, 

velikost, okraj, tloušťka, délka řapíku,… 
1.6. Výzkumná otázka 

Vraťte se k tématu lekce a motivační pohádce. Vyzvěte žáky 

k přemýšlení, jak vlastně rostlina s vodou hospodaří. 

Pomozte případně žákům s výběrem výzkumné otázky dotazem: 

 Záleží množství vody v rostlině na velikosti a počtu listů? 

Žáci si zvolí svou výzkumnou otázku a zapíší si ji do pracovního listu. 

PL – úkol 5 

Pak zástupci jednotlivých skupin přečtou svou výzkumnou otázku 

ostatním. 
1.7. Formulace hypotézy 

Nechte žáky ve skupině diskutovat o jejich domněnce. 

Návodné otázky: 

 Jak to tedy s tím hospodařením s vodou? 

 Bude rozdíl mezi olistěnou větvičkou a větvičkou bez listů? 

 Proč listnaté rostliny shazují na zimu listy? 

Žáci si svoji hypotézu zapíší do pracovního listu.PL –úkol 6 
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1.8. Návrh pokusu 

Dejte žákům čas diskutovat o pokusu, kterým by svou hypotézu potvrdili. 

Případně jim napovězte ukázkou připravených pomůcek. Žáci se ve 

skupině dohodnou a pak svůj návrh přednesou ostatním. Společně 

vyberte takový návrh, který se nejvíce blíží vámi předpokládanému 

pokusu. Dohodnutý postup žáci svými slovy zapíší do pracovního listu. 

PL - 7 

1.9. Založení pokusu 

Žáci si do skupin rozeberou předem připravené sklenice a tři přibližně 

stejně velké, stejně olistěné větvičky stejného druhu stromu. Budou 

potřebovat tři sklenice. Do každé sklenice nalijí odměřené stejné 

množství vody, překryjí vrstvou oleje a vloží větvičku. Označí si sklenice 

čísly lihovou fixou a zároveň si udělají čárku, kam až sahala voda. Ve 

sklenici č. 1 nechají větvičku plně olistěnou, ve sklenici č. 2 odtrhnou 

spodní dvojici listů. Ve třetí zkumavce bude větvička plně zbavená listů. 

Zakreslí si vzhled pokusu do PL – úkol 8. 
1.1. Průběh a sledování pokusu 

Nakonec sklenice postaví na okno (pozor, vypnout radiátor). V průběhu 

několika dní sledují a zapisují, co se děje s větvičkami a hladinou vody ve 

sklenicích.  

PL – úkol 9. 

2. Vyučovací hodina – proběhne zhruba s třídenním rozestupem, termín se může lišit 

podle vašeho rozvrhu 

2.1.  Jak to dopadlo? 

Na začátku hodiny si připomeňte vaši výzkumnou otázku a hypotézu. 

Žáci si do skupiny vezmou své sklenice. 

Ptejte se, čeho si ty tři dny na svých větvičkách všimli, co je zaujalo či 

překvapilo. Dejte čas každé skupině vlastními slovy vyjádřit, jak se lišilo 

odpařování vody v závislosti na listové ploše. Dokreslí výsledky pokusu 

do PL –úkol 8. 
2.2. Potvrzení nebo vyvrácení hypotézy 

Žáci se vrátí k hypotéze a zapíší, zda se jejich hypotéza potvrdila či byla 

pokusem vyvrácena.PL – úkol 10. Dále s žáky diskutujte nad výsledky 

pokusu, shrňte, jak se měnila hladina vody ve sklenicích v průběhu 

pokusu. Žáci ve skupině zformulují a zapíší vlastní závěr pokusu. 

PL – úkol 9. 
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2.3. Co už víme o hospodaření rostlin s vodou? 

Prezentace výsledků práce žáků. Skupiny si připraví cca 3 minuty trvající 

prezentaci, ve které připomenou výzkumnou otázku, hypotézu, průběh 

pokusu. Poté řeknou, co je zaujalo, co je překvapilo a jaké další otázky 

k tématu je napadají. Dohlédněte, aby každý žák řekl alespoň jednu 

větu. 
2.4. Něco navíc 

Pokud máte možnost, pracujte s tématem ještě na hodině VV. Žáci 

výtvarně zpracují např. jako komiks či pečlivě vyrobí otisky listů, nakreslí 

stavbu listu tuší atd. Z komiksů i obrázků listů udělejte výstavku 

v učebně přírodopisu. 

 

 

 



Hospodaření s vodou - motivace 

O čtyřlístku 

Žil byl jednou jeden čtyřlístek. Myslel si o sobě, že je velmi chytrý a měl rád nové věci. Jednoho dne 

mu přišlo na mysl, že vlastně všechny čtyřlístky dělají jednu věc stejně. A to, když prší. No představte 

si, všechny čtyřlístky se hezky celý den opalují, nastavují svou listovou plochu slunci, aby se najedly. A 

když přijde mrak, zatáhne se a schyluje se k dešti, všechny čtyřlístky složí své listy, jako deštník.                                                                                                                                                         

To bylo pro čtyřlístek jako rána z čistého nebe! On je přece chytřejší než ostatní, ti jsou jak tupé 

stádo, on odteď bude dělat všechno jinak! Je přeci neobyčejný! Zamyslel se a bylo to. Nápad. Náš 

čtyřlístek se rozhodl, dělat vše obráceně. No to je jasně lepší, vždyť při dešti na něj prší a při slunci do 

něj pálí. „Ach, jak jsou ostatní čtyřlístky hloupé, že na to nepřišly“, pomyslel si.  

 

A jak si usmyslel, tak také udělal. Když svítilo sluníčko, hezky 

složil listy. „Už žádné hloupé opalování, zbytečná ztráta 

času“, říkal si. A když pršelo, roztáhl své čtyři krásné lístky 

jako ten nejúčinnější deštník. „ Ba ne“, říkal si vítězoslavně, „ 

mně na kořínky už ta studená voda nepoteč, budu hezky 

v suchu“. 

A bylo to. Zatímco na ostatní čtyřlístky pršelo a ony se musely 

zbavovat přebytečné vody, aby neshnily, náš čtyřlístek byl 

hezky v suchu. Co na tom, že ho začaly bolet řapíky listů, co 

na tom, že už není zelený. „Jsem jiný, lepší“, říkal si pořád dokola. „Ta změna vzhledu a pocitu, to 

nevadí, to jen znak změny k lepšímu, jasně.“  

Vyšlo slunce. Ostatní čtyřlístky roztáhly své listy a vystavily je na 

obdiv slunci. Slunce v nich z vody, kterou přijaly, vyrobilo něco 

skvělého, dobrého, nádherného. Bylo to jako kouzlo. Čtyřlístky 

sílily a rostly. Ne tak náš čtyřlístek. Ten celý seschlý složil listy. 

Žádné kouzlo se nekonalo. Žádný zázrak neprobíhal. Jen 

z posledních sil si čtyřlístek uvědomil, že není nejchytřejší, spíš 

nejhloupější. „Kdybych to tak dělal jako ostatní“, vzdychl si a ….. 

začalo pršet  Jak rád sál kořeny vodu.  

Už nikdy si nevymýšlel. I když zůstal pokřivený a už nikdy 

nenabral svou původní krásu, byl vděčný za ten zázrak, který ho 

udržel při životě. 
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Jedna dve , kytka jde   

Jméno:………………………………………………………………………………………………………………. 

 

1. Důkladně si prohlédněte předložené listy a zakreslete je pečlivě: 

 

 

 

 

 

List 1 …………………………………..   List 2……………………………….. 

2. Co důležité se v listech odehrává? 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

3. Zapiš, čím se voda dostává do listů: 
_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

4. Zapište, čím vším se mohou listy lišit – využij ty předložené listy i vlastní 

zkušenosti 

_________________________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________

_______________________________________________________ 
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_________________________________________________________________  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

5. Zapište si svou výzkumnou otázku: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

6. Hypotéza (domněnka): 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________

________ 

7. Pracovní postup: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

9. Závěr:_____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

10. Hypotéza se: 

a. Potvrdila  

b. Nepotvrdila, protože________________________________ 

_________________________________________________  



8. Nákres pokusu: 

Založení pokusu Po skončení pokusu 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  



Záznamový arch pozorování: 

čas 
Sklenice 1 Sklenice 2 Sklenice 3 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 

 

 


