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„Úhlavka“ 

• Popis místa – instrukce pro učitele 

 Nedaleko od školy, za školním hřištěm protéká nenápadný potok Úhlavka. Za  malým 

mostem vede cesta na další stanoviště naučné stezky. Úhlavka skýtá velké možnosti pro 

pozorování a poznávání přírody. Toto místo může sloužit jen jako zastávka pro odpočinek 

a osvěžení při letních vedrech, i jako místo pro různé hry, ale je možné se vydat po proudu 

či protiproudu potoka a dlouhodoběji pozorovat a zkoumat potok samotný i jeho okolí. Na 

březích roste olše lepkavá, vrba jíva, bříza bělokorá, líska obecná, bez černý, růže šípková 

a řada dalších stromů a keřů. Vlhké břehy porůstají různými travinami a v jarních 

měsících zde narazíme na podběl obecný, sasanku hajní a jaterník trojlaločný.  

• Obrazová dokumentace 

                   
              Úhlavka - pouštění lodiček 

 

 

 

• Zadání: 2. – 5. ročník –  celoročně 

      Jarní pozorování  
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• Cíl 

  Pozorovat potok a  popsat jeho dno a břehy. Změřit výšku hladiny vody v úseku   

 50m . Změřit teplotu vody. Vyzkoušet papírové lodičky, jak a kam doplavou. 

• Pomůcky 

 karta nebo notýsek, tužka, fotoaparát, dřevěný metr, teploměr, papírová lodička, literatura 

• Karta – určena pro práci venku (individuální i skupinová práce) 

• Pracovní list – určen pro práci ve třídě (individuální i skupinová práce) 

• Hodnocení 
      Učitel si zvolí bodové hodnocení na kart ě /průběžné hodnocení/ a v pracovním listě     
      /konečné hodnocení/ podle momentální situace v ročníku (nové učivo, opakování,  
      prověřování apod.).  

KARTA      Jméno: 

    Ročník: Datum: 

 

 

 

Úkol 

 

Odpověď 

 

Body 

1 Seber drobnou rostlinu do 

herbáře. Víš, jak se jmenuje? 

  

2 Pozoruj potok a napiš, co 

v něm vidíš. (4 možnosti)  

 

 

 

Vyhodnocení  
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