
 

1. Pole 

O co jde? 
 
Tentokrát se zaměříme na jeden ze čtyř základních živlů - na zem. Konkrétně nám půjde o 
nejsvrchnější vrstvu, kterou z tohoto živlu asi nejvíce využíváme - tedy o půdu. Podíváme se 
na pole, z něj pochází většina lidské obživy, jak přímo pěstováním plodin pro nás, tak i 
oklikou přes pěstování krmiv pro dobytek. Pole je kulturní ekosystém - člověkem vytvořený a 
udržovaný. Jde nám na něm hlavně o kvalitní zem - půdu, bez které bychom nic 
nevypěstovali, a proto bychom jí měli dobře opatrovat. Pojďme se na ní podívat zblízka. 
Opět platí, že není potřeba vypracovat všechny úkoly a konečnou podobou vašeho výzkumu 
bude prezentace nebo dokument v některém programu Microsoft office (Word, Powerpoint 
atd.) nebo Openoffice, použít můžete Corel Draw, Gimp, Photoshop. Výslednou práci můžete 
převést do formátu PDF. Kdyby byl váš soubor příliš velký pro e-mail, pošlete nám ho třeba 
přes www.uschovna.cz . 
Jsme tu pro Vás, tak se ptejte na cokoli, co bude potřeba. 
Uzávěrka prvního kola je 14.11. 2011 24:00. 
 
„Ze země jsem na zem přišel  
na zemi jsem rozum našel,  
po ní chodím jako pán,  
do ní budu zakopán.“ 
(Člověk a země, Hradišťan) 
 
 
A. V terénu 
 
Vyberte si ve svém okolí sklizené pole, jistě jich už bude spousta, dále louku a les, ideálně 
všechno nedaleko od sebe. Z každé této lokality odeberte vzorky půdy a porovnejte je podle 
návodu. Místa odběru vyfoťte. 
Vzorky půdy odebírejte ideálně v době, kdy aspoň dva dny po sobě nepršelo a na všech 
lokalitách (les, louka, pole) ve stejný den. Odeberte svrchní část půdy, zhruba do patnácti 
centimetrů. Pokuste se co nejlépe odstranit kořeny rostlin, zvlášť na louce to bude potřeba. 
Z každé lokality vezměte asi půl kilogramu půdy (tedy množství přibližně jako půl litru vody). 
Dobře se vám bude půda odměřovat a přenášet například v uříznutých PET lahvích a sáčcích. 
Doporučujeme si vzorky hned v terénu popsat který je který.  
 
B. Doma v teple 
 
Pečlivě odvažte přesně půl kilogramu každého vzorku a nechte ho na novinách týden sušit. 
Přebytky nevyhazujte, možná se vám budou hodit, usušte je také. Potom opět každý vzorek 
pečlivě zvažte a hodnoty úbytku váhy oproti počátečním 500g si zapište do tabulky. 
 
 
 

 



 

C. Zábava a potěšení 
 
Z každého vzorku už vysušené půdy si odvažte přesně 200g a ty každý zvlášť zabalte do 
aspoň tří vrstev alobalu, udělejte do něj malé otvory, ale tak aby se vám půda nevysypávala 
ven. Rozdělejte na vhodném místě oheň, zazpívejte si u něj, můžete složit nějakou písničku o 
půdě nebo o poli. Vaším úkolem také bude připravit si něco dobrého na opékání. Pochutnat 
si na tom a podělit se s námi o kulinářské zážitky. Vzorky půdy v alobalu vložte do ohně a 
nechte přesně třicet minut péct, asi jako když si pečete brambory. Opatrně s nimi 
manipulujte, ať se vám nevysypou! Po vychladnutí je doma opět pečlivě zvažte a hodnoty 
připište do vaší tabulky. 
Nezapomeňte na fotografickou dokumentaci vašeho postupu i opékaných dobrot. 
 
D. Vyhodnocení a širší souvislosti 
 
Hodnoty v tabulce přepočtěte na procenta – kolik procent váhy půdy ubylo po vysušení? A 
kolik pak z vysušené půdy po spálení? Můžete i slovně popsat jednotlivé vzorky jak se vám 
jeví, čím se liší (barvou, zrnitostí, vůní, složením…). 
Porovnejte hodnoty jednotlivých vzorků mezi sebou. Zvlášť po vysušení a po spálení. 
Pokuste se zamyslet nad následujícími otázkami: 
Čím byl způsoben úbytek hmotnosti po vysušení vzorků a pokud se jednotlivé vzorky lišily, 
tak vymyslíte proč? 
Čím byl způsoben úbytek hmotnosti po spálení? Co jste v půdě spálili? K čemu to v půdě 
slouží a kde se to tam vzalo? A pokud se jednotlivé vzorky lišily, tak proč?  
Čím ještě se od sebe může lišit půda na poli, na louce a v lese? Proč tomu tak je? Co všechno 
půdu na polích zatěžuje? Co je to eroze a jak jí zabránit? A co meliorace? A co by se mohlo 
na stavu půdy na poli zlepšit a jak? 
Odpovědi uveďte ve vaší prezentaci nebo dokumentu. 
Jedním z největších problémů spojených se zemědělskou půdou je zmenšování její plochy 
v důsledku zastavění budovami a silnicemi. 
Zkus ve svém okolí najít takový případ v podobě novostavby (skladiště, supermarket, silnice) 
a pokus se změřit o kolik m2 zemědělské půdy jsme přišli. Pokud je objekt dostatečně velký, 
můžeš se pokusit ho změřit pomocí funkce měření na leteckých mapách na serveru mapy.cz 
Výsledek spolu s fotografií místa a mapou s vyznačeným objektem zařaď do své prezentace 
nebo dokumentu, který nám pošleš. 
 
E. Hodnocení 
 
Hodnotit cennými vočky budeme ve vaší práci: 
1. Splnění úkolů, kompletnost výsledků, slovní popis vzorků. 
2. Fotografickou dokumentaci lokalit, postupu a dobrot. 
3. Odpovědi na zadané otázky. 
4. Nápaditost kuchařských výtvorů. 
5. Případný text polního songu. 
6. Všechny vaše dobré nápady navíc. 
 

 



 

Kde získat knihy a informace 
 
Kromě městských a školních knihoven existují i knihovny specializované na přírodu a životní 
Prostředí: 
Knihovna ČSOP - http://www.csop.cz/prehledzo/prehled2.php 
Knihovna ekologického institutu Veronica - http://www.veronica.cz/?id=19 
Knihovna sdružení Nesehnutí - http://nhk.kexik.net/opac/index.php 
Knihovna Ekocentra Brno - http://www.ecb.cz/pomindex.php?co=ekoteka&undefined 
http://www.ochranapudy.cz/ 
http://www.geology.cz/aplikace/encyklopedie/term.pl 
http://www.priroda.cz/clanky.php?detail=491 

 


