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1. Přílohy 

10.1. Příloha 1 – test dovedností pro žáky 
 

ÚLOHA ČÍSLO 1  

Představ si, že bydlíš v rodinném domku v malém městě Radostín. V lese za tvým domem 
je několik chráněných stromů. Všichni tvoji sousedé si pěstují zeleninu a květiny, které zalévají 
vodou z vlastních studní. 

Pan starosta nechal rozhlásit, že v lese začnou těžit písek. Každý může panu starostovi 
položit několik otázek. Například soused Novotný se chce zeptat, jak bude pískovna velká. Napiš 
alespoň dvě otázky, které bys panu starostovi položil ty. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ÚLOHA ČÍSLO 2  

Získal jsi obrázek, kde je zakreslena budoucí pískovna v lese. Z vycházek víš, že les není 
všude stejný. Někde roste jen jeden druh stromů, jinde jsou různé druhy stromů rovnoměrně 
promíchány. 

 

Les znáš moc dobře, proto využij obrázek a urči, jestli věty říkají pravdu (ANO) nebo nikoliv (NE). 

 ANO NE 

a) Smrkového lesa se těžba nedotkne. 

b) Kvůli těžbě budou vykáceny čtyři typy lesa.  

c) Nejvíce bude pokáceno borovic.  

d) Z vykácených stromů bude nejméně topolů. 
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ÚLOHA ČÍSLO 3  

Z pískovny bude nutné písek odvážet, proto po městě začne projíždět mnohem více nákladních 
automobilů než dosud. Nákladní auta jsou hlučná, a tak po celém městě vzroste hluk. Na mapce 
jsou body a písmeny označené domy tvých kamarádů. Čarami jsou vyznačená území s různou 
hladinou hluku (čím vyšší číslo, tím větší hluk).

Z mapy urči, který z kamarádů bude mít doma nejmenší hluk a který největší. Seřaď místa jejich 
domů od nejtiššího po nejhlučnější. 

1. ……….. 2. ……….. 3. ………..  4. ………..  
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ÚLOHA ČÍSLO 4  

Paní Novotná velmi ráda suší své bílé záclony venku na sluníčku. Má strach z toho, jak stoupne 
prašnost, aby své záclony neměla šedivé. Pan Novotný má rád svůj klid na čtení sportovních zpráv. 
Tvoje maminka má strach, že ve studních bude méně vody.  

Vědci naměřili údaje před těžbou a odhadli hodnoty v průběhu těžby: 

 Prašnost  hloubka vody ve 
studni Počet projíždějících aut 

Před těžbou 2 4 10 
V průběhu těžby 10 5 50 

 

Pomoz mamince a sousedům vysvětlit, jak se změní hodnoty. Než se začne s těžbou, je hodnota 
prašnosti ……., v průběhu těžby by vzrostla na hodnotu ……..Příčinou bude počet projíždějících 
nákladních vozů, který se  
zvýší …..krát. Změní se i hloubka hladiny studny na návsi, a to  o ……. metrů. 

 

ÚLOHA ČÍSLO 5  

Byl jsi svědkem rozhovoru novináře s panem starostou. Rozhodni, kdy pan starosta odpověděl 
přímo a jednoznačně na položenou otázku a kdy se odpovědi snažil vyhnout, nebo neodpovídal 
přesně, na co se pan novinář ptal. 

  Odpověděl starosta na 
otázku? 

Novinář: Většina obyvatel používá vodu ze studní k zalévání 
květin, rajčat i okurek a další zeleniny. Budou moci 
využívat vodu ze studní i nadále, nedojde k vysychání? 

  

Starosta: Podle odborné studie se hladina podzemní vody bude 
mírně měnit, přesto by k vyschnutí studní dojít 
nemělo. 

ANO NE 

 
Novinář: 

 
Zůstane voda i nadále pitná? 

  

Starosta: Na zalévání jí zůstane dost a květinám škodit rozhodně 
nebude. 

ANO NE 

 
Novinář:                      

 
Jak bude území využito po skončení těžby? 

  

Starosta: Vlivem dešťů a podzemní vody se pískovna postupně 
zaplaví vodou a vznikne tu přírodní koupaliště. 

ANO NE 

 
Novinář: 

 
Jaké dopady bude mít těžba na obyvatele Radostína? 

  

Starosta: Z předchozích výzkumů víme, že se zvýší počet 
projíždějících nákladních aut a bude se víc prášit. To 
budou hlavní dopady na obyvatele. 

ANO NE 
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10.2. Příloha 2 – Dotazník pro učitele 

ZHODNOŤTE, PROSÍM, JEDNOTLIVÉ OTÁZKY V PŘILOŽENÉM TESTU, VZHLEDEM 
K ŽÁKŮM DANÉ TŘÍDY 

1. Jak obtížné Vám připadají jednotlivé úlohy pro žáky daného věku? Zaškrtněte 
předpokládanou průměrnou úspěšnost. 

 Číslo úlohy 
úspěšnost 1 2 3 4 5 
nad 80 %           
61–80 %           
41–60 %      
21–40 %      
pod 20 %           

2. Nakolik Vám připadají jednotlivé úlohy přiměřené pro žáky daného věku?  

 Číslo úlohy 
Přiměřenost úlohy 1 2 3 4 5 

spíše pro mladší 
žáky           

věkově přiměřená           
spíše pro starší žáky           

3. Nakolik Vám připadají dovednosti ověřované jednotlivými úlohami významné pro 
vzdělání žáků v daném věku? Pro jednotlivé úlohy zaškrtněte v tabulce tvrzení, se 
kterým souhlasíte.  

 Číslo úlohy 
Význam 

dovednosti 1 2 3 4 5 

nezbytná           
významná           

nepříliš významná           
zbytečná           

4. Jak často s žáky procvičujete dovednosti, ověřované jednotlivými úlohami?  

 Číslo úlohy 
Četnost 

procvičování 1 2 3 4 5 

ve všech hodinách           
ve většině hodin           

v některých hodinách           
nikdy / téměř nikdy           
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10.3. Příloha 3 – Vzorová řešení úlohy 1 
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