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ŽIVOTODÁRNÁ VODA

Zatímco bez jídla dokážeme p ežít n kolik dní, vodu k životu pot ebujeme bezpodmíne n . A my tady 
v srdci Evropy máme navíc to št stí, že jí máme dost. Bereme ji jako samoz ejmost, ale nem li bychom. Pitná voda 
je totiž v n kterých oblastech cenn jší než t eba ropa, z níž se vyrábí nap . benzin. Dokážete si p edstavit, že byste 
museli vyjít s p l litrem vody denn ? Že byste se každý ve er nemohli osprchovat nebo vykoupat?

Motivace:

Viz dále.Pot eby:

P írodní istírna

Pom cky: pet lahve

Na n kterou výpravu s sebou vezm te PET lahve a poblíž eky (potoka) dejte oddíl m za úkol jen s pomocí lahve 
vyrobit p írodní istírnu vody. Nebudou-li si v d t rady, m žeme jim poradit, že se voda od ne istot istí  ltrací. 
Pot ebují tedy št rk, hrubozrnný písek, jemný písek, pop . oho elé uhlíky. Pro porovnání je vhodné p e  ltrovanou 
vodu porovnat s p vodním vzorkem.

Upozorn te d ti, že je nebezpe né pít vodu z neozna ených p írodních zdroj  – mohou obsahovat neviditelné 
choroboplodné zárodky. Ani voda, která je na pohled istá, není vhodná k pití, aniž bychom znali její p vod.

Vzácná voda

Na tábo e dejte každému oddílu úkol získat b hem 24 hodin co nejvíce vody. Jak vody dosáhnout, je jen na nich – 
zakázané jsou vodní zdroje jako eky, potoky, studny apod. Vodu lze nachytat ve form  rosy – do plachty. V p ípad  
dešt  do nádob i také do plachty. Ze strom , rostlin.

Po tomto úkolu je vhodné za adit diskusi o vod . Zkuste dát každému dít ti 0,5 litru vody, což je v mnohých ástech 
sv ta množství vody, které má jeden lov k na den.

PET-m r

Doprost ed prostoru (cca 15 metr  od vody) položíme zhruba 20–25 prázdných PET lahví. Každý oddíl dostane n ž, 
jednu konev a ešusy. Jejich úkolem je vytvo it si b hem daného asového limitu z PET lahví rouru (po od íznutí horní 
ásti a dna do sebe lahve v tšinou zapadají) a vyhnat sloupec vody v ní co nejvýš. Je jasné, že se nikomu nepoda í zcela 

ut snit všechny škvíry, takže záleží krom  samotné výroby i na rychlosti, s jakou oddíl do roury vodu stíhá nalévat. 
U každé roury je jeden vedoucí, který kontroluje nejvyšší dosaženou hodnotu.

Zpráva v trubce

Na n kolik míst poblíž vodního zdroje vyhloubíme pro každý oddíl nep íliš širokou jámu a p i zahrnování do ní 
upevníme trubku (nap íklad novodurovou) – ta by m la ze zem  vy uhovat zhruba p l metru, pod zemí je p ibližn  
stejná ást. Následn  do roury na dno hodíme zprávu (šifru, další úkol, odm nu apod.) v malém uzavíratelném obalu, 
který ve vod  plave (nap . v pouzd e od kinder vají ka). D ti (resp. oddíly) mají za úkol tuto zprávu získat, aniž by 
trubky n jak vytáhly ze zem . P edpoklad je takový, že za chvíli p ijdou na to, že pouzdro lze nechat „vyplavat“. P ilévá 
se voda a pouzdro stoupá. Samoz ejm  se po celou dobu musí voda do trubky neustále dolévat, protože se zárove  
dnem vsakuje do zem . Kdo zprávu získá, jako první vyhrává.

Tato aktivita p ibližuje Ideály Pionýra: P íroda, Pomoc, P átelství a P ekonání.

Provedení:

Aktivita umož uje za len ní d tí do kolektivu a nevytvá í bariéry pro 
d ti se speci  ckými vzd lávacími pot ebami. Vedoucí musí dbát na 

individuální p ístup k t mto d tem a respektovat obecná doporu ení v úvodní ásti metodiky.

P ístup k d tem se speci  ckými 
vzd lávacími pot ebami:

Rozvoj t chto kompetencí: sociální a personální, komunikativní, ob anská.

Uv domit si, že voda není samoz ejmost, prohloubení kladného vztahu k p írod . K tomuto 
metodickému listu není k dispozici žádný pracovní list.

Obecný cíl:

Konkrétní  cíl:

as p ípravy

viz dále

as realizace

30–120 minut

Prostor

tábo išt , les

Ro ní období

jaro–podzim

Po et ú astník

libovolný

V ková kategorie

12–14 let
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Moje poznámky:


