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Metodika
Slide 4:  U vody - výkladový slide

Slide 5:  Rybník - výkladový slide

Slide 6:  Jezera - výkladový slide

Slide 7:  Řeky a potoky - výkladový slide

Slide 8:  Živočichové u vody a ve vodě - žáci přiřazují název živočicha k obrázku.

Slide 9:  Vodní živočichové - zopakuj si vodní živočichy - z nabídky žáci vybírají správný  
              název obrázku.

Slide 10: Co do řádku napatří - úkolem je klepnout na slovo, které do řádku nepatří.

Slide 11: U vody - pravidla bezpečnosti u vody - žáci přesunutím určují, co je správné, 
              a co ne.

Slide 12: Zopakuj si čísla záchranného systému - žáci přiřazují číslo ke složce 
              záchranného systému.



Všude na světě je voda. Na naší planetě najdeme řeky, potoky, rybníky 
a jezera, moře a oceány. U nás moře ani oceán nemáme, zato máme 
krásná jezera, velké rybníky a mnoho řek a potoků. Stejně jako louky a 
lesy, i prostředí vody využívá člověk k odpočinku, relaxaci a uvolnění. U 
vody můžeme sportovat, slouží nám v průmyslu, v dopravě, jako 
zásobárna pitné vody.

U vody 



Rybník je uměle vytvořená vodní nádrž, která slouží především k 
chovu ryb a pomáhá zadržovat vodu.

Rybník

Mnohé rybníky slouží také k rekreaci a odpočinku, sportování, 
sportovnímu  i rekreačnímu rybolovu.



Jezera
Jezera jsou zpravidla přírodní vodní nádrže. Některá jezera jsou ale 
uměle vytvořená člověkem. Jezera jsou významnou zásobárnou pitné 
vody, slouží k regulaci vody, jejímu zadržování, k rekreaci, sportování 
a v průmyslu.



Řeky a potoky

Řeky i potoky a potůčky jsou přirozené 
vodní toky. Řeka je obvykle větší, delší a 
má větší průtok než potok, který někdy 
v horkých měsících může také 
vyschnout. 
Místo, kde vyvěrá potok, či řeka na 
povrch se nazývá pramen. 

Někdy lidé řeku zastaví a vytvoří 
přehradu.
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Rybníky, řeky, potoky  i jezera jsou místem, kde žije mnoho ryb, vodních 
živočichů, i živočichů, kteří mají rádi vlhko.

Živočichové u vody a ve vodě

Poznáš některé z nich?



Vodní živočichové
Zopakuj si další vodní živočichy.



Co do řádku nepatří?
Vyhledej, co do řádku nepatří a klikni na to.

vydra bobržábakuna mlok zajíc

volavka čápracekorel ledňáčekkachna

rákosí leknínmaliník vrba blatouch oves



U vody
U vody si můžeme krásně odpočinout, relaxovat, sportovat i se jinak 
bavit. Ale vždy musíme myslet na naši bezpečnost, i bezpečnost 
ostatních lidí. Hlavně v létě, kdy nás chladná voda láká k příjemnému 
osvěžení. 
Vyzkoušej si, jestli znáš pravidla, která bychom měli respektovat.
Ve čtverci nechej jen ty činnosti, které jsou správné.

koupeme se tam, kde je to povoleno

skáčeme do vody uhřátí X

skáčeme do vody, kterou neznáme
X

nepřeceňujeme své síly a schopnosti

stahujeme kamarády pod vodu X
nedáváme pozor na lodě X

nechodíme se koupat sami
plaveme rozpálení X

nechodíme plavat unavení

po jídle si chvíli odpočineme



Zopakuj si čísla záchranného systému
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