HORKÝ PODZIM
Zapojte se do kampaně
programu GLOBE!
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Klima se mění a to má dopad na počasí,
vodu, půdu, koloběh uhlíku, proměny
rostlin i chování živočichů. Pojdťe bádát
o přírodě a hledejte souvislosti
mezi pozorovanými jevy a změnou klimatu.
globe-czech.cz/cz
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MÁ PLANETA
TEPLOTU?

VODA významně ovlivňuje klima – globálně i v našem nejbližším okolí. Když se může postupně
odpařovat, ochlazuje vzduch a je nezbytná pro vegetaci, která poskytuje stín. Jeden z negativních
dopadů klimatické změny je extrémní sucho. I proto musíme šetrně hospodařit s vodními zdroji ať už
se jedná o vodu, která k nám teče z kohoutku, nebo z oblaků. Prozkoumejte s žáky vliv vody na klima
u vás a možnosti, jak ji zadržet v krajině.
1. VÝZVA
Prozkoumejte svoji školu nebo dům a zjistěte, jak hospodaří s dešťovou vodou. Teče do potoka,
rybníku, kanalizace, do sudu na zalévání? Využijete ji nějak (splachování, zalévání) nebo zmizí hned,
jakmile naprší?
2. VÝZVA
Zadržte vodu! Jak můžete vodu zpomalit, využít? Navrhněte, jak se dá voda zadržet na vaší
zahradě/pozemku. A uskutečněte to. Do realizace zkuste zapojit další spolužáky, učitele nebo
rodiče.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Vzbuďte zájem dětí o téma pomocí dílu Pátrání po vodě z českého vzdělávacího seriálu
Koumando, ve kterém děti zkouší, který povrch zadržuje nejvíc vody.
→ Proč voda chladí a jak ji zadržet a využít zjistíte z videa Nadace Partnerství.
→ Skvělým způsobem, jak zadržet vodu v půdě je tzv. „dešťová zahrada“ Více informací, jak ji
založit naleznete například na webu iReceptáře.
→ Nechte se inspirovat zajímavými školními projekty z publikace Vodní výzva programu GLOBE.

V obcích a obzvláště ve velkých městech má důležitou ochlazovací funkci ZELEŇ. Extrémně horké
počasí zažíváme vlivem změny klimatu čím dál častěji. Teplota povrchů pokrytých zelenou vegetací je
výrazně nižší než teplota holé půdy nebo umělých ploch. Stromy fungují v létě jako přírodní
„klimatizace“, poskytují stín a snižují teplotu vzduchu. Přibližte žákům roli zeleně i v souvislosti se
změnou klimatu a motivujte je, aby ji vytvářeli a pečovali o ni.

1. VÝZVA
Opravdu snižuje zeleň teplotu v městech? O kolik stupňů přesně? Ověřte to. Vydejte se za
slunečného počasí ven, změřte a porovnejte teplotu různých povrchů ve vaši obci. Kde naměříte
nejvyšší a kde naopak nejnižší?
2. VÝZVA
Jak vypadá a kde všude je veřejná zeleň ve vaší obci? Vymezte si svou oblast výzkumu a vyrazte
ven ji zmapovat! Nakreslete mapu veřejné zeleně. Potom zjistěte, jak to u vás vypadalo před 1020-70 lety. Jak se změnil podíl zeleně? Dozvíte se to ze starých leteckých snímků, případně
z příběhů vašich prarodičů. Vytvořte například plakát s příběhem zeleně ve vaší obci a její
proměnou během let. Zamyslete se nad následujícími otázkami:
→
→
→
→
→

Přibyly či ubyly zelené plochy?
Jaké bylo zastoupení zeleně v obci dříve a jaké je nyní?
Co na místech původní zeleně vzniklo (nové domy, zahrady, továrny, obchodní domy…)?
Jaký je podíl zeleně v nově vybudované zástavbě?
Jaké podle vás může mít zeleň klíčové dopady pro život lidí v obci?

Máte-li chuť, také vyzkoušejte badatelskou lekci Zeleň z nadhledu.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Vzbuďte zájem dětí o téma pomocí dílu Po stopách zmizelého z českého vzdělávacího
seriálu Koumando.
→ Motivační video Nadace Partnerství: Jak zeleň ochlazuje město a jak město ozelenit.
→ Tzv. „nová divočina“ je též hodnotným stanovištěm v zastavěné krajině. Najdete ji ve
vašem okolí? Pokud ano, prozkoumejte s dětmi její biodiverzitu, stejně tak jako děti
v dalším dílu seriálu Koumando Nová divočina.

PŘÍRODA se během roku mění. Můžeme to sledovat, měřit, porovnávat. Třeba na délku vegetačního
období stromů nebo na chování tažných ptáků?
Žloutnutí a opad listů ovlivňuje mnoho klimatických faktorů, jako jsou teplota vzduchu, množství
srážek, nebo sucho. Nové vědecké výzkumy ukazují, že vlivem klimatické změny se stromy na jaře
dříve probouzejí, na podzim ale zase dříve usínají. Zamyslete se nad podzimními změnami stromů,
sledujte, jakým tempem usínají, a porovnejte nasbíraná data s dlouhodobými daty.

1. VÝZVA
Zbarvila už většina stromů své listy a opadavá? Běžte ven a nasbírejte co nejvíce listů. Stačí 20 kusů,
ale co nejvíce druhů a velikostí. Ve třídě pak žáci obcházejí lavice spolužáků a prohlížejí si listy
ostatních. Napadají žáky k listům nějaké otázky? Například: Od kolika druhů stromů jsou ve třídě
listy? Jaké všechny barvy listy mají? Jak jsou velké? Proč stromy barví své listí? Zkuste se při otázkách
také zaměřit na souvislost se změnou klimatu.
Vytvořte z listu barevnou paletu, která bude hezkou ozdobou vaší školní nástěnky!

2. VÝZVA
Najděte v okolí vaší školy listnatý strom (nejlépe břízu, lípu, buk, dub nebo lísku), který budete
sledovat každý den. Zaznamenejte, jak se váš strom chystá ke spánku. Kdy se objevily první zežloutlé
listy? Kdy změnila barvu listů polovina stromu? Kdy začaly opadávat listy? Své výsledky porovnejte
s daty od Českého hydrometeorologického ústavu: buk, lípa, dub, líska, bříza. Vytvořte pomocí
aplikace GrowApp časosběrné video vašeho stromu. Je to jednoduché! Zde naleznete, jak s aplikací
pracovat.
*
Angličtina vám nedělá problém? Zapojte se do fenologické kampaně programu GLOBE. Během
kampaně si vyberete strom ve vašem okolí a sledujete jeho proměny během celého podzimu pomocí
jednoduchých aktivit. Vaše výsledky můžete sdílet s celým světem, spolupracovat s jinou školou a
také vás zveme na webináře s odborníky! Na konci kampaně získáte za své úsilí ocenění v podobě
mezinárodního certifikátu.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Proč listy mění barvu? Dozvíte se z článku.
→ Jak barevnost listů zaznamenat při dlouhodobém pozorování? Můžete si vyrobit vlastní
fenologickou škálu dle tohoto návodu: Paleta barev.
→ Přečtěte si článek, který se týká délky vegetačního cyklu v souvislosti s klimatickou změnou.
→ Pokud jste GLOBE škola, určitě si nenechte ujít sledování podzimního listí s barevnou škálou
a vyzkoušejte badatelskou lekci Green-Down.

PŮDA nejen zadržuje vodu a reguluje koloběh živin, ale je také významnou zásobárnou uhlíku. Díky
tomu snižuje emisi skleníkových plynů do ovzduší. Vysoký obsah organické hmoty v půdě umožňuje
dlouhodobě zabudovat více CO2 z atmosféry. Špatné hospodaření s krajinou stejně jako dopady
klimatické změny však přispívají k degradaci půdy a ztrátě organické hmoty v ní. Též se zhoršuje
schopnost půdy zasakovat vodu. Když vydatně zaprší, voda hned odtéká pryč spolu s ornicí, úrodnou
vrstvu půdy. V důsledku vodní eroze půda nedokáže nadále plnit své důležité funkce a snižuje se její
produkční schopnost.
Přibližte žákům důležitost zachování organické hmoty v půdě (a)nebo problematiku vodní eroze.

1. VÝZVA
Zjistěte, jestli půda ve vašem okolí obsahuje dostatek organické hmoty. Vykopejte rýčem jámu a
pozorujte, jak je ornice zbarvena.
Tmavě hnědé zbarvení ornice znamená více organické hmoty.
Šedavě hnědé zbarvení ornice naznačuje nízký obsah organické hmoty.
Ověřte si na vlastní oči, že to v půdě žije! Ve vykopané jámě pozorujte stopy po půdním životě
(chodbičky, výkaly žížal, drobné živočichy, hlízkové bakterie na kořenech).
Rozkládající se organické zbytky např. sláma znamenají aktivní půdní život.
Nerozložené organické zbytky v půdě naznačují nedostatek živých půdních živočichů.
2. VÝZVA
Zjistěte, jestli je v okolí vaší obce nějaký pozemek zasažen vodní erozí. Pomůže vám webový portál
Erozních událostí.
→ Vydejte se do terénu a pořiďte si fotodokumentaci pozemku.
→ Porovnejte retenční schopnost půdy s retenční schopností zdravé půdy (např. na vaší
zahradě).
→ Jak by se dalo vodní erozi zabránit? Tipy najdete například v pořadu ČT Přidej se, ale určitě
přijdete i na vlastní nápady. Uspořádejte informační setkání pro vaše spolužáky, rodiče,
kamarády o vašich zjištěních a možných řešení problému.
→ Nahlásit erozní událost může kdokoliv. Postupujte podle instrukcích na webových stránkách
Jak zlepšit kvalitu půdy.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Vyzkoušejte motivační videa ČT edu: Půda – jak vzniká a proč je důležitá
Vznik a smysl půdy
→ Jak zjistit stav půdy? Lehce. Monika Hradilová Vám ukáže jak na to ve krátkém videu z cyklu
Živá půda Nadace Partnerství.
→ Jak ovlivňuje povrch půdy její retenční schopnost? Zjistěte to pomocí jednoduchého pokusu.
→ Na Facebookové stránce Fun Soil najdete zajímavosti o půdě i jednoduché a zábavné pokusy.
→ Co ohrožuje půdu a jak ji můžeme chránit? Nechte se inspirovat nápady z videa a rozhovoru
s Monikou Hradilovou, odbornicí na pedologii.

Koloběh uhlíku hraje klíčovou roli při regulaci klimatu Země tím, že ovlivňuje koncentraci oxidu
uhličitého v atmosféře. UHLÍK v přírodě neustále koluje mezi atmosférou, půdou a vegetací. Rostliny
vážou uhlík ze vzduchu při fotosyntéze a uvolňují ho zpět dýcháním nebo rozkladem (spadané listí,
staré dřevo). Stromy vážou do své biomasy během různých fází svého vývoje různé množství uhlíku.
Zjistíte, kolik ho je uloženo v tom vašem?

1. VÝZVA
Kolik uhlíku vážou stromy na školní zahradě nebo v okolí vaší školy? Můžete to snadno zjistit
pomocí pracovního listu Uhlík v mém stromě. Nasměruje vás na kalkulačku, do které stačí zadat
druh a obvod stromu – a je to.
2. VÝZVA
Uhlík neobsahují jen stromy, ale tvoří i podstatnou část těl živočichů, tedy i nás lidí. My navíc každý
den rozhodujeme o tom, kolik uhlíku uvolníme do atmosféry, když volíme, co budeme jíst, jak se
dopravíme do školy nebo co si vezmeme na sebe. Jakou stopu na životním prostředí zanechává váš
životní styl? Spočítejte si ji pomocí online kalkulačky. A co ji zkusit aspoň po dobu jednoho týdne
snížit? Tipy na to, co můžete dělat nebo spíš nedělat, najdete na webu www.hra-o-zemi.cz. Zkuste
třeba jezdit do školy autobusem nebo chodit pěšky, vzdejte se několika porcí masa nebo ztlumte
topení.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Motivační video: díl Naše ekologická stopa českého vzdělávacího seriálu Koumando.
→ Program Ekoškola vzdělávacího centra TEREZA spouští každý rok Kampaň Obyčejného
hrdinství. Staňte se hrdinou a ochráncem klimatu i vy!
→ Založte školní les do kapsy! Co to je a jak ho vysadit? Dozvíte se na stránkách programu LES
ve ŠKOLE vzdělávacího centra TEREZA.

TEPLOTA VZDUCHU se během dne i během roku mění. Její „normální“ průběh bývá často ovlivněn
dalšími jevy (vítr, vlhkost vzduchu, oblačnost) a tyto změny jsou víceméně pravidelné. Vědci se ale
domnívají, že poslední roky průměrné teploty rostou. A jak je to u vás? Naučte se měřit teplotu,
prozkoumejte, jak se mění během roku u vás doma. A porovnejte letošní teplotu s dlouhodobými
daty.

1. VÝZVA
Po dobu jednoho měsíce pravidelně měřte a zaznamenávejte okamžitou, minimální a
maximální teplotu vzduchu. Ze získaných dat sestavte grafy znázorňující průměrné denní a
průměrnou měsíční teplotu. Podrobný popis a tipy, jak měřit teplotu vzduchu, naleznete v naší
metodice Meteorologie.
2. VÝZVA
Porovnejte svá data s údaji z minulých let dostupnými na webu Českého
hydrometeorologického ústavu. Pod záložkou Historická data můžete získat denní a měsíční
údaje z měřících stanic po celé České republice. Stáhněte údaje pro vaši nejbližší stanici a podle
jednoduchého návodu prozkoumejte, jestli u vás teplota stoupá nebo klesá.
Podělte se o svá data! Zveřejněte je na webu školy, v místním tisku či jinak ostatním občanům.
Pro studium klimatu jsou nejzajímavější průměrné teploty. Jak je získat z naměřených hodnot
vám poradí metodika GLOBE.
Jste-li zapojení do programu GLOBE, nahrajte svá data do databáze na webu www.globe.gov.
Výsledky sdílejte v libovolném formátu na PADLETU.

Motivujte žáky k bádání i k akci
→ Vyzkoušejte si předpověď počasí, sběr dat, jejich analýzu a tvorbu grafů v badatelské lekci
Průměrná teplota.
→ Historická meteorologická data najdete na stránkách ČHMÚ (meteorologie a klimatologie)
→ Jak na databázi globe.gov? Dozvíte se z návodu.
→ Jak odesílat naměřená data? Dozvíte se z návodu.

