
   
Autorka: Alexandra Khodlová 

Tento materiál byl vytvořen za podpory Evropského fondu pro integraci státních příslušníků třetích zemí a MŠMT ČR.  

                                                                                                                         

POTOK, ŘEKA, RYBNÍK – KOLOBĚH VODY 

 
Voda je jednou ze základních podmínek života. Proto je v její 

blízkosti příroda velmi bohatá. Na břehu rybníků i potoků rostou 

listnaté stromy – olše a vrby. Z bylin bývá u vody rákos, orobinec 

a žlutý blatouch. Na rybníku kvetou lekníny. Ve vodě plavou ryby – 

kapři, štiky, okouni… Na vlhkých místech žijí žáby – ropuchy, 

rosničky i skokani. Z plazů má ráda vlhko užovka. Z ptáků u vody 

žije čáp, labuť, kachna a racek. Jedinou nepříjemností u vody je 

hmyz, především komáři.  

1. Zakroužkuj rostliny a živočichy, které můžeš vidět u vody: 

             
2. Vypiš z textu, které rostliny a živočichy můžeš vidět u vody: 

stromy olše 

vodní a vlhkomilné byliny  

ptáci  

obojživelníci  

plaz  

ryby  

hmyz  

3. Podtrhni, co je pravda: 

A) Vodní pára tvoří na obloze mraky. Vodní pára tvoří na obloze vítr. 

B) Voda v přírodě stále koluje. Stále se tvoří nová voda. 

C) Voda je pro rostliny i živočichy důležitá. Voda není pro rostliny a živočichy důležitá. 

D) Na břehu rybníků rostou smrky. Na břehu rybníků rostou vrby. 

E) Z plazů má ráda vlhko zmije. Z plazů má ráda vlhko užovka. 

F) Na vlhkých místech žijí žáby. Na suchých místech žijí žáby. 

G) U vody žijí čápi, labutě a kachny. U vody žijí vlaštovky, sýkorky a vrabci. 

4. Na druhou stranu pracovního listu namaluj život u rybníka. 

1. Voda z moří, řek 

a rybníků se vypařuje 

a stoupá do ovzduší. 

2. Tato vodní pára vytváří 

na obloze mraky. 

3. Z mraků padá na zem jako déšť 

(prší) nebo jako sníh (sněží). 

4. Na zemi stéká v potocích 

a řekách do moří.  Odtud se 

zase vypařuje a stoupá do 

ovzduší… 
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Téma: Potok, řeka, rybník – koloběh vody 

Cíl pro třídu: vztahy mezi organismy, základní společenstva 

Cíl pro ŽOMJ: rozšíření slovní zásoby, předložkové vazby (u vody, ve vodě, pod 

vodou, na vodě, nad vodou…), skloňování podstatných jmen 

Aktivity  

Jaké aktivity jsou 

v průběhu výuky 

používány? 

Jazykové struktury 

Jaké vazby, věty budou 

ŽOMJ potřebovat 

k vyjádření obsahu? 

Výstup 

Co umí říct/napsat/dělat na základě 

zvolených jazykových struktur 

a vybrané slovní zásoby? 

Za co je možné hodnotit?  

Klíčový vizuál  Na základě obrázku popíše koloběh 

vody. 

Následně podle textu klíčového vizuálu 

namaluje koloběh vody. 

Text Na břehu roste .... 

U vody žije ..... 

Ve vodě žijí ..... 

Rozumí významu vody. Na základě 

jazykových struktur z textu 

(zdůrazněné učitelem) zopakuje 

informace z textu. 

1. Zakroužkuj 

obrázky 

To je ... 

 

Žábu vidíme u vody,  

rybu vidíme ve vodě. 

Na základě vlastních zkušeností 

a znalostí nebo pomocí učebnice či 

obrázkového slovníku vybere správné 

obrázky.  

Snaží se je pojmenovat. 

Při popisu používá správné předložkové 

vazby. 

2. Vyplň tabulku U vody rostou ..... 

U vody žijí ....... 

Ve vodě žijí ........ 

Z plazů u vody žije ..... 

Z textu vybere odpovídající pojmy 

a vyplní tabulku. 

3. Podtrhni, co je 

pravda 

Je pravda, že.... 

Není pravda, že.... 

Přečte jen pravdivé věty, zkouší je říct 

zpaměti. 

4. Namaluj Na obrázku je... 

Namaloval jsem..., 

protože.... 

Na obrázku jsou podstatné znaky –  

ukazuje je a říká. Obrázek může doplnit 

popisky. 

Zopakování PL Voda je důležitá, protože..... 

U vody rostou ..... 

U vody žijí ....... 

Ve vodě žijí........ 

Rozumí probírané problematice, 

odpovídá na otázky (ano/ne), řekne 

několik vět sám, používá adekvátní 

předložky. 

 

Zdroj obrázku Koloběh vody: V. Foltýnová, http://www.foltyn.cz/fk/ilustrace.htm 

http://www.foltyn.cz/fk/ilustrace.htm

