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Příprava na vyu čování P řírodopisu s cíli v oblasti EV  

Název učební 
jednotky (téma) Spot řeba vody a elekt řiny 

Stručná 
anotace u čební 
jednotky 

Učební jednotka je zaměřena na průřezové téma environmentální 
výchova. Žáci pracují jednotlivě nebo ve dvojicích. Předpokladem 
je využívání znalostí a zkušeností se spotřebou vody a elektřiny 
z vlastního života tak, aby spotřeba vody byla co nejefektivnější.  
Žáci se seznámí, se spotřebou vody a elektřiny při každodenních 
situacích. Žáci v průběhu hodiny vyplňují pracovní list, ve kterém 
rozhodují o správných možnostech a navrhují možné alternativy 
jak ušetřit spotřebu vody a elektřiny. 

Nutné 
předpoklady   
 
(Již osvojené 
znalosti 
a dovednosti žáků, 
které umožní, aby 
jednotka efektivně 
směřovala ke svým 
cílům).  

• rozlišení obnovitelné x neobnovitelné zdroje  

• znalost problematiky fosilních paliv i omezení zdrojů energie 
a vody 

Časový rozsah 
učební 
jednotky 

90 minut 

Věk žáků 

(ročník) 
7.−9. ročník 
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Zařazená 
průřezová 
témata (v četně 
čtenářství) 

OSV MKV MV VMEGS VDO EV Čtenářství 

     Ano  

Vyučovací 
obor(y)  

 

Přírodopis 

Očekávané výstupy vzdělávacího oboru (RVP): 

• Žák uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na 
životní prostředí a příklady narušení rovnováhy ekosystému. 

Dlouhodobé 
cíle 

(Klíčové 
kompetence, části 
profilu absolventa, 
části výchovné 
a vzdělávací 
strategie školy) 

• Žák vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, 
propojení a systematizace je efektivně využívá v procesu 
učení, tvůrčích činnostech a praktickém životě.  

• Žák účinně spolupracuje ve skupině, přispívá k diskuzi v malé 
skupině i v debatě celé třídy. 

• Žák chápe základní ekologické souvislosti a environmentální 
problémy, respektuje požadavky na kvalitní životní prostředí, 
rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale 
udržitelného rozvoje společnosti.  

Cíle 
jednotlivých 
průřezových 
témat a 
čtenářství, 
které chci 
v dané u čební 
jednotce 
naplnit  

EV 

• Žák analyzuje provoz domácnosti nebo školy z hlediska 
dopadu na životní prostředí; navrhne konkrétní opatření 
vedoucí ke snížení tohoto dopadu a posuzuje jejich náročnost 
a reálnost; u realizovaných opatření vyhodnotí jejich výsledek. 

Cíle učební 
jednotky  

• Žák vyhledá a zpracuje informace ke spotřebě a úspoře 
energie a vody z několika webových zdrojů. 

• Žák uvede možnosti zjišťování množství spotřeby energie 
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i vody.  

• Žák navrhuje způsoby šetření vody i energie v domácnosti.   

Hodnocení 

(Z čeho učitel i žáci 
poznají, že bylo 
dosaženo cílů a jak 
to učitel i žáci 
budou hodnotit) 

• Záznamy v pracovním listu odpovídají zadání.  

• Žák se zapojuje v závěrečné diskusi. 

Popis u čební 
jednotky  

1. Seznámení se s tématem a pr ůběhem hodiny 

 

2. Rozdělení do skupin 

Proběhne losování nebo vlastní uspořádání skupin. 

 

3. Práce s pracovním listem  

Žáci ve skupinách (3−4) vyplňují pracovní list (Příloha A). 
K některým úkolům využívají informace z internetu. Zadáme 
žákům, aby vždy pracovali s několika různými zdroji a informace 
tak ověřovali.  

� Žáci podle svých zkušeností plní zadané úkoly. V úkolu číslo 
3 a 4 můžou využít při zjišťování údajů internet. 

� V úkolu číslo 2 rozhodují, který ze spotřebičů patří do jaké 
kolonky. 

� V úkolu číslo 6 rozhodují, jaké je množství spotřebované 
vody při jednotlivých činnostech. 

 

4. Shrnutí a záv ěr 

Sdílíme společně v celé třídě: Jak se žákům pracovalo. Kde a jak 
nacházeli potřebné informace, zda se údaje v různých zdrojích 
lišily a proč. 

Společně shrneme: Jak můžeme zjistit množství spotřeby. Jaké 
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lze využít šetrnější alternativy. 

Seznam p říloh  

  
Příloha A – Pracovní list 

Autor lekce 
(realizátor 
učební 
jednotky), 
škola 

 

Mgr., Bc. Drahoslav Novotný  

ZŠ T. G. Masaryka Poděbrady 

Školní 556 /II, 290 38 Poděbrady 

Závěrečná sebereflexe u čitele 

(následuje po odu čení učební jednotky)   

Co se mi osv ědčilo 
během vyu čování (co 
fungovalo, mělo úspěch, 
z čeho jsem měl/a 
radost). 

Osvědčilo se mi spolupracovat na tématu energie 
s vyučujícím fyziky. 

S jakými problémy 
(obtížemi) jsem se 
během vyu čování 
setkal/a. 

— 

Co bych p říště udělal/a 
jinak (jak bych upravil/a 
tuto přípravu). 

— 
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Pracovní list 
 
1. Napište, na co všechno se v domácnosti používá e lekt řina:  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

  ..................................................................................................................................  

 

2. Jaké elektrické spot řebiče doma používáte? Vypl ňte následující tabulku.  

NÁZEV 
SPOTŘEBIČE 

SOUSTAVNÉ 
VYUŽÍVÁNÍ 

OBČASNÉ 
VYUŽÍVÁNÍ 

NEVYUŽÍVANÝ 
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3. Ze soustavn ě využívaných spot řebičů vyberte t ři nejvíce využívané – 
zjist ěte, jaké je množství spot řebované energie za hodinu (využijte více 
zdroj ů k ověření). 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

4. Z tabulky v úkolu číslo 2 vyberte spot řebič s nejv ětším využitím. Odhadn ěte, 
kolik hodin je denn ě v provozu. Jak by šel používat úsporn ěji?  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 

5. Jaké elektrické spot řebiče jsou nejv ětšími „žrouty“ elektrické energie?  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................................  
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6. Napište do tabulky činnosti, p ři kterých b ěhem dne pot řebuješ vodu. 
Odhadn ěte přibližn ě, jaké množství vody se spot řebuje a jak by se dalo p ři 
těchto činnostech ušet řit. 

ČAS ČINNOST SPOTŘEBA 
(v litrech) 

JAK UŠETŘIT A KOLIK 

    

    

    

    

    

    

    

 

 

7. Uveďte další činnosti, p ři kterých provozu v doma používáte vodu. 

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 ..................................................................................................................................  

 


