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VĚDA podněty pro výuku 
Mikroklima: co jsou tepelné ostrovy?   Značky ID rostlin: nevratná změna  

Identifikujte tepelné ostrovy a vliv rostlin na jejich  zmírňování  Pozorujte chemické změny při tuhnutí betonu 

Cíl: Dlouhodobý projekt na zkoumání vlivu vegetace na tepelný stres. 
 
Zdroje: 
Plán školního pozemku, teploměr, anemometr, vlhkoměr 
 
Aktivita: 
Tento úkol poskytne cenné informace o mikroklimatu školního areálu a jeho vlivu na 
lidské uživatele. 
• Provádějte odečty tepelného záření, vlhkosti a rychlosti větru v různých otevřených, 

krytých a zastíněných částech pozemku.  
• Sbírejte data za určité období, ideálně po dobu jednoho roku a analyzujte rozdíly 

v odečtech v závislosti na typu prostředí. 
• Použijte anemometry, senzory monitorování klimatu, meteorologické; cokoliv je pro 

vás dostupné. Můžete použít i pouze teploměry a jednoduché anemometry, měření 
vlhkosti vám však poskytne užitečné cenné informace o tom, jak lidé vnímají teplo 
intenzivněji v klidných dnech s vysokou vlhkostí.  

• Průzkum může vést k doporučení směřovanému školnímu vedení ohledně úprav 
rostlinné výsadby v areálu.   

 
 
 
 

Další podněty: 
• Geografie Podněty pro výuku: studie lokální oblasti  
 
Klíčová slova:  
Tepelné ostrovy, zmírňování, tepelné záření, vlhkost  
 
Kritéria úspěchu: 
ü Dokáži použít vědecké nástroje ke sběru dat za časové období  
ü Dokáži interpretovat nasbíraná data a rozumět jejich vlivu  
ü Dokáži použít nasbíraná data k informování projektu 
 
 

 Cíl: Naučit se bezpečně používat beton a postupovat podle receptu na vytvoření 
rostlinných značek 
 
Aktivita: 
Při této aktivitě se můžete ušpinit, zahrnuje prozkoumávání a shromažďování přírodních 
materiálů k ozdobení jednotlivých cihel s vytištěnými vzory nebo vyleptanými názvy 
rostlin. 
Kompletní instrukce k této aktivitě jsou ve zdrojovém listu Play England, dostupné e 
stažení z Pappus knihovny zdrojů. 
 
Konverzace bude široká a může zahrnovat: 
• Tvary, barvy, textura listů, větvičky, šišky a 

ID rostlin. 
• Rizika, zdraví a vyájemná péče při 

používání cementového prášku.  
• Proč se směs během tuhnutí zahřívá?  
 
‘Cihly’ lze vyrobit pomocí jakéhokoliv tvaru 
nebo formy – z menších jsou dobré rostlinné 
značky, větší mohou být použité jako 
dekorativní okraj zahradní oblasti.  
 
Klíčová slova:  
Cement, beton, kamenivo, exotermické 
 
Kritéria úspěchu: 
ü Vím, jak bezpečně použít PPE a realizovat 

experiment   
ü Chápu a dokáži popsat probíhající 

chemické změny. 
 
Zdroje: 
Stáhněte kompletní instrukce ze zdrojového listu Play England– přímo z  Play England 
nebo Pappus knihovny zdrojů. 
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