W. A. T. E. R. – in other ways
1. 9. 2018 - 31. 8. 2020

W = THE WAR OF SURVIVAL (do we have enough drinking water for all of us?)

A = ALTERNATIVE RESOURCES (energy – disasterous or useful)
T = TRANSPORT AND TRAVELING (sea and river, ships, boats, freaight)

E = ECOLOGY (pollution and protection, water capture, purification)
R = RECREATION AND REMEDY (water sports, theme parks, mineral water, healing)
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PLÁNOVANÉ PROJEKTOVÉ AKTIVITY
1. PREZENTACE – žáci 9. ročníku, Česká republika + Masarykova ZŠ a MŠ Melč, září

2. LOGO – všichni žáci, libovolná technika, do poloviny října, hlasování o 2 nejlepší
3. KALENDÁŘ – všichni žáci, do konce října, výběr 30 nejlepších

W = VÁLKA O PŘEŽITÍ (máme dostatek pitné vody pro nás všechny?)









Porovnávání spotřeby vody v jednotlivých zemích
Průměrná spotřeba vody na 1 obyvatele v dané partnerské zemi
Měření spotřeby vody ve škole na 1 žáka, osobu ve škole (tabulka, graf)
Kampaň na úsporu vody + technická opatření (např. Splachování atd.)
Propaganda: Šetři vodu / Voda nad zlato
Opětovné měření
Zmapování vodních zdrojů v okolí školy a zakreslení do mapy (studánky, prameny, potoky, řeky, nádrže,
rybníky)
Pozorování oblačnosti: měření srážek, srovnaní údajů s nejbližší meteorologickou stanicí, mapovaní a srovnání
s historickými údaji, statistika
= mapa + prameny, studánky aj.
= noviny, časopis – zpracování údajů jednotlivých měření, fotodokumentace
= prezentace na web. Stránky, místní noviny, zpravodaj

A = ALTERNATIVNÍ ZDROJE (energie – ničivá a užitečná)





Mapování zaniklých vodních mlýnů a vodních elektráren – mapa řeky, zakreslení. Zapojení rodičů,
prarodičů – vyhledávání informací (i kroniky), návštěva jednoho z nich
Druhy vodních pohonů (současné, historické)
Ničivá energie vody – povodně, přílivové vlny, tsunami. Povodně blízké minulosti (průzkum), možná
diskuze s postiženými povodní, její následky aj.
Výroba jednoduchého vodního mlýnku (+napojení na dynamo, rozsvícení žárovky, zapojení do elektrického
obvodu): podrobný nákres, výrobní postup, video prezentace, výroba, aplikace, vyhodnocení
= vodní mlýnek
= mapa + zaniklé vodní mlýny a elektrárně
= leták - průzkum

T = DOPRAVA A CESTOVÁNÍ (lodě, trajekty, nákladní doprava, moře, řeky)







Možnosti dopravy po vodě – srovnání minulost a současnost, vyhledávání informací (net)
Výhody a nevýhody vodní dopravy, + a – pro přírodu, její využití (co a jak se přepravuje)
Výtvarné zobrazení – přeprava po vodě, voda: pitná, mořská, dešťová, minerální, destilovaná,
chlorovaná, tvrdá, tekoucí, odpadní, živá, mrtvá, stojatá
Slova příbuzná ke slovu voda – hledaní ve slovnících, zpracovaní v jazyku daného státu a přeložené
do angličtiny – tvorba slovníku: slovník slov obsahujících slovo voda (vodák, vodník, vodka,
vodoléčba, vodováha v č.j. aj.)
Výroba pexesa - voda v cizích jazycích (obrázky + dvojjazyčné slova: e.g.: water = voda + obrázek
vody, drop = kapka + obrázek kapky vody, ice = led + obrázek ledu atd.)
= brožura – třídy lodí, zpracování informací
= záložka do knihy – obrázky + třídy lodí
= slovník

E = EKOLOGIE (znečistění a ochrana vody, zachytávaní vody a čističky)








Koloběh vody v přírodě a vstup lidského faktoru do tohoto koloběhu
Pozorování oblačnosti s následným deštěm
Výpočet množství srážkové, dešťové vody na objektech školy – srovnání s geografickou polohou
Možnosti využití srážkové vody
Návštěva úpravny vody, přehrady, čističky – odborná prohlídka
Zjištění možností zachytávání vody – jednotlivci (žáka – střecha rodinného domu apod.), společnost
(přehrady, umělé jezera apod.). A zároveň zjištění způsobů využití zachycené vody
Tvorba tabulek, grafů, jednotlivé měření, výpočty – dotazníky ve škole: hospodaření rodin s dešťovou
vodou
= časopis, noviny – zpracování informací, fakta, fotodokumentace apod.
= exkurze
= dotazník

R = REKREACE A LÉČBA (vodní sporty, aqua parky, minerální voda a její účinky)







Využití místní vody (vodních toků, plochy) k rekreaci
Vodní sporty – splavování vody, netradiční vodní olympiáda (vodní lyže)
Vodní živočichové (vodní turistika)
Zmapování minerálních pramenů, využití minerální vody (průzkum, hledaní informací)
Písně o vodě – tvorba zpěvníku (známe písně z regionu, země) – zpívá celá škola, CD + video
Dramatizace – voda v pohádkách (např. Malá mořská víla, Jezerní královna, Rákosníček aj.)

= atlas vodních místních živočichu (ve všech jazycích)
= olympiáda
= CD, video, zpěvník, Superstar
= divadlo, video

