
Voda vo výuVoda vo výuččbe be 
prpríírodovedných predmetovrodovedných predmetov



„„Voda! NemVoda! Nemášášani chuani chuťť, ani farbu, ani , ani farbu, ani 
vôvôňňu!  Nemou!  Nemožžno no ťťa opa opíísasaťť!  Tebou sa !  Tebou sa 
nadchýname anadchýname anevieme, nevieme, ččo si zao si začč. Nemo. Nemožžno no 
povedapovedaťť, , žže si potrebne si potrebnáá pre pre žživotivot-- ty sama si ty sama si 
žživot!ivot!““

Antoine de SaintAntoine de Saint-- ExupExupééryry
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ChemickChemickéé vlastnosti vodyvlastnosti vody

�� Voda  je chemickVoda  je chemickáá zlzlúúččenina zloenina zložženenáá zz dvoch atdvoch atóómov vodmov vodííka ka 
aa jednjednéého atho atóómu kyslmu kyslííka.ka.

�� AtAtóómy vodmy vodííka aka akyslkyslííka ska súú vv molekule vody viazanmolekule vody viazanéé
jednoduchou poljednoduchou poláárnou kovalentnou vrnou kovalentnou vääzbou Hzbou H--OO--H. VH. Vääzbový zbový 
uhol je 104,4uhol je 104,4ºº. . 



� Voda je silne polVoda je silne poláárna lrna láátka.tka.

�� DipDipóóly vody sa môly vody sa môžžu vo svojom najbliu vo svojom najbližžššom okolom okolíí
pripriťťahovaahovaťť svojimi opasvojimi opaččne nabitými koncami ane nabitými koncami aspôsobispôsobiťť
spspáájanie molekjanie molekúúl vody l vody vodvodííkovými vkovými vääzbami zbami (most(mostííkmi).kmi).



FyzikFyzikáálne vlastnosti vodylne vlastnosti vody
-- zmena skupenstva vodyzmena skupenstva vody

�� Voda aj Voda aj ľľad sa neustad sa neustáále vyparujle vyparujúú, preto s, preto súú ustaviustaviččne obklopenne obklopenéé parami.parami.

�� Ak zohrievame vodu, len Ak zohrievame vodu, len ččasasťť dandanéého tepla spôsobho tepla spôsobíí zvýzvýššenie  teploty, kým enie  teploty, kým 
zvyzvyššok sa spotrebuje na trhanie vodok sa spotrebuje na trhanie vodííkových mostkových mostííkov. kov. 

�� Dôsledkom toho sa je veDôsledkom toho sa je veľľkkáá hodnota tepelnej kapacity vody.hodnota tepelnej kapacity vody.

�� ZZáásluhou vysokej tepelnej kapacity vody je pevnina vsluhou vysokej tepelnej kapacity vody je pevnina vzime morom zime morom 
otepotepľľovanovanáá aa vv lete ochladzovanlete ochladzovanáá..



-- hustota vody
�� Hustota kvapalnej vody sa od 0Hustota kvapalnej vody sa od 0ººC zvC zvääččššuje auje apri 4pri 4ººC mC máá

maximmaximáálnu hodnotu, potom plynulo kleslnu hodnotu, potom plynulo klesáá aažž po teplotu varu. po teplotu varu. 
TTááto to anomanomáália vodylia vody mmááďďalekosiahlalekosiahléé nnáásledky pre sledky pre žživot vo ivot vo 
vode aj pre jej praktickvode aj pre jej praktickéé poupoužžitie. itie. 

�� Pri chladnutPri chladnutíí do 4do 4ººC voda klesC voda klesáá ku dnu, ale voda chladnejku dnu, ale voda chladnejššia ia 
ako 4ako 4ººC, pretoC, pretožže je e je ľľahahššia, zostia, zostááva na povrchu, kde sa va na povrchu, kde sa ďďalalšíším m 
zniznižžovanovaníím teploty menm teploty meníí na na ľľad. ad. ĽĽad  ako ad  ako ľľahahšíší plplááva na vode va na vode 
aa chrchrááni ju pred ni ju pred ďďalalšíším premm premŕŕzanzaníím. Nebym. Nebyťť tejto anomtejto anomáálie, lie, 
zamrzli by vody azamrzli by vody ažž ku dnu aku dnu aznizniččil by sa vil by sa vnich vnich vššetok etok žživot.ivot.



-- senzorické vlastnosti vody

�� Senzorickými vlastnosSenzorickými vlastnosťťami vôd nazývame takami vôd nazývame takéé vlastnosti, vlastnosti, 
ktorktoréé pôsobia na zmysly pôsobia na zmysly ččloveka, najme na chuloveka, najme na chuťť, , ččuch, zrak uch, zrak 
aa hmat.hmat.

�� TeplotaTeplota-- vv zzáávislosti od druhu vody sa jej teplota menvislosti od druhu vody sa jej teplota meníí
vv šširokom rozmedzirokom rozmedzíí od 0od 0ººC aC ažž skoro kskoro kteplote varu. teplote varu. 

�� OptimOptimáálna teplota pitnej vodylna teplota pitnej vodyje od 8 je od 8 ººC do 12 C do 12 ººC. Voda C. Voda 
teplejteplejššia ako 15 ia ako 15 ººC uC užž neosvieneosviežžuje.uje.

�� FarbaFarba-- je fyzikje fyzikáálnym indiklnym indikáátorom torom ččistoty povrchových istoty povrchových 
aa podzemných vôd.podzemných vôd.



Voda v geografiiVoda v geografii

�� ČČoho je na Zemi viac oho je na Zemi viac –– vody alebo svody alebo súšúše?e?
�� Voda pokrýva Voda pokrýva 71% 71% povrchu, dpovrchu, dáávajvajúúc planc planééte nte náádherndhernúú
modrmodrúú farbu.      farbu.      

� Množstvo čerstvej vody je v skutočnosti dosť malé..
97%97% svetovej vody nie je pitnsvetovej vody nie je pitnáá, , je slanje slanáá a tvora tvoríí moriamoria

a ocea oceáány.ny.
3%3% predstavujpredstavujúú vvššetku etku pitnpitn úú voduvodu, , ččo mo mááme.me.

�� NavyNavyšše e 86 % z tohto86 % z tohto mnomnožžstva nie je priamo prstva nie je priamo príístupných, stupných, 
pretopretožže e ssúú zmrazenzmrazenéé v v ľľadovcochadovcocha a „„ veveččnomnom““ snehu.snehu...



Kolobeh vody v prKolobeh vody v prííroderode



Delenie vody v prDelenie vody v prííroderode
-- podpodľľa pôvodu:a pôvodu:zrzráážžkovkováá, povrchov, povrchováá, podzemn, podzemnáá
-- podpodľľa poua použžíívania:vania: pitnpitnáá, , úúžžitkovitkováá, odpadov, odpadováá

�� ZrZr áážžkovkováá vodavoda -- v plynnom, kvapalnom stave,v plynnom, kvapalnom stave,
-- je najje najččistejistejššiaia, prechodom ovzdu, prechodom ovzdušíším sam sa

znezneččisisťťujeuje
�� PovrchovPovrchováá voda voda -- v prirodzených, alebo umelých nv prirodzených, alebo umelých náádrdržžiach  iach  

na zemskom povrchuna zemskom povrchu
�� ÚÚžžitkovitkov áá voda voda -- nepounepoužžííva sa na pitie a varenieva sa na pitie a varenie

-- poupoužžííva sa na umývanie, priemyselnva sa na umývanie, priemyselnéé úúččelyely
�� PitnPitnáá voda voda -- vysokvysokáá nnáároky na kvalituroky na kvalitu
�� OdpadovOdpadováá voda voda -- vznikvznikáá v priemysle, v pov priemysle, v poľľnohospodnohospodáárstverstve

-- pred vpustenpred vpusteníím do riek ju treba m do riek ju treba ččistiistiťť



Voda v ľudskom organizme
�� Bez jedla vydrBez jedla vydržžíí ččlovek 50 lovek 50 -- 60 dn60 dníí, bez vody v, bez vody vššak iba ak iba 5 5 -- 10 10 

dndníí. Voda tvor. Voda tvoríí asi 2/3 nasi 2/3 nášášho tela a denne jej potrebujeme vypiho tela a denne jej potrebujeme vypiťť

aspoaspoňň 2 litre2 litre. . 

Vo vyspelých krajinVo vyspelých krajináách kach kažždý dý 
ččlovek poulovek použžííva va okolo okolo 180 l vody 180 l vody 
dennedenne. . 

Voda je najbeVoda je najbežžnejnejššia kvapalina. ia kvapalina. 

Je doslovne vJe doslovne vššade, aj v naade, aj v naššom tele. om tele. 
Voda je absolVoda je absolúútne nepostrtne nepostráádatedateľľnou nou 

pre vpre vššetky formy etky formy žživota, akivota, akéé sa sa 

kedy vyvinuli na Zemi.kedy vyvinuli na Zemi.



ZneZneččistenie a ochrana vodyistenie a ochrana vody
�� ČČlovek svojou lovek svojou ččinnosinnosťťou naprou naprííklad v domklad v domáácnosti, cnosti, 

laboratlaboratóóririáách, v poch, v poľľnohospodnohospodáárstve, rstve, čči priemysle vodu i priemysle vodu 
znezneččisisťťuje. Vznikuje. Vznikáá tzv. tzv. odpadovodpadováá vodavoda, ktor, ktoráá sa vypsa vypúšúšťťa do a do 
potokov a riek. potokov a riek. 

�� Preto sa musPreto sa musíí pred vypustenpred vypusteníím do vodných tokov m do vodných tokov ččistiistiťť..

�� Aj voda morAj voda moríí je ohrozenje ohrozenáá ččinnosinnosťťou ou ččloveka. Stroskotanie lodloveka. Stroskotanie lodíí

s ns náákladom ropy spôsobilo nejednu ekologickkladom ropy spôsobilo nejednu ekologickúú katrastrofukatrastrofu. . 



OpakovanieOpakovanie
•• TAJNITAJNI ČČKAKA

Ako sa nazýva chemickAko sa nazýva chemickáá vvääzba, v ktorej je vzba, v ktorej je vääzbový elektrzbový elektróónový pnový páár r 
rovnomerne alebo nerovnomerne rozlorovnomerne alebo nerovnomerne rozložžený medzi viazanými atený medzi viazanými atóómami? mami? 
Rovnaký typ vRovnaký typ vääzby sa nachzby sa nacháádza aj v molekule vody medzi atdza aj v molekule vody medzi atóómom kyslmom kyslííka ka 
a ata atóómami vodmami vodííka. ka. 



Medzi atómom kyslíka a atómami vodíka vo vode je kovalentná väzba. Ide o 
polárnu kovalentnú väzbu.

1. skandium, 2. olovo, 3. vzácne plyny,4. zlato, 5. alkalické kovy, 6. nukleónové
číslo, 7. antimón, 8. kryptón, 9. xenón, 10. mangán

1.   Názov prvku s protónovým číslom 21
2.   Názov prvku 6. periódy, IV. A skupiny
3.   Spoločný názov VIII. A skupiny
4.   Vzácny kov žltej farby
5.   Spoločné pomenovanie I.A skupiny
6.   Označenie symbolu „A“
7.    Názov prvku s protónovým číslom 51
8.    Názov vzácneho plynu 4. periódy
9.    Názov prvku 5. periódy, VIII. A skupiny
10.  Názov prvku s protónovým číslom 25


