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VODA VŠUDE KOLEM

Podívejte se kolem sebe. Voda je všude. 
Voda prší z oblohy a teče po zemi.
Vsakuje se do země a vytváří zásoby 
podzemní vody. 
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VODA JAKO KAPALINA

Většina naší planety je pokryta vodou.
Voda je v mořích, řekách, jezerech a rybnících.
Voda padá z oblohy jako déšť. 
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Všechna tato voda je v kapalném 
skupenství. Voda v kapalném skupenství 
může téct z jednoho místa na druhé. Má 
takový tvar jako předmět, v němž  
se nachází.

Vodu v kapalném skupenství můžete pít.
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TEPLOTA

Voda se může změnit z kapalného na jiné 
skupenství. 
Voda se mění z jednoho skupenství na 
druhé v závislosti na teplotě.
Teplota je, jak je něco teplé nebo studené. 
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VODA V PEVNÉM SKUPENSTVÍ

Představte si déšť pršící z oblohy. 
Déšť je voda v kapalném skupenství.
Co se stane, jestliže se příliš ochladí?
Správně - déšť zmrzne!
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Díky ledu váží větve více. 
Někdy jsou nakolik těžké, že prasknou. 
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Když déšť zmrzne, změní se voda z 
kapalného skupenství na pevné.
Voda v pevném skupenství je led. 
Led je tvrdý a má svůj vlastní tvar.

Led se může zlomit, protože je pevný.
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Sníh jsou drobné částečky ledu. 
V některých pohořích jsou veliké kusy ledu 
zvané ledovce. 
Rampouchy jsou jiným druhem ledu. 
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Co se stane s ledem, když se oteplí?
Led roztaje a stane se zase kapalinou. 

Když led taje, mění se z pevného na 
kapalné skupenství.
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VODA JAKO PLYN

Co se stane s vodou v kapalném stavu, 
když je teplota velmi vysoká?
Louže zmizí, když vyjde slunce. 
Kam se poděje voda v kapalném stavu?

Při slunečném počací louže vyschnou. 9
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Energie ze slunce způsobí, že voda změní 
skupenství. Voda se změní z kapalného 
na plynné skupenství.
Voda se vypaří do vzduchu. 
Voda v plynném skupenství je vodní pára. 

Vodní páru můžete dýchat. 
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Vodní pára jsou malé částice vody 
ve vzduchu. Vodní páru nemůžete 
vidět, můžete ji pouze cítit. Vodní pára 
způsobuje dusno v horkých dnech. 

Voda v kapalném stavu obsahuje malé částice 
vody velmi blízko sebe. Když se voda vypaří, 

částice vody jsou od sebe mnohem dále. 



12

Vodní pára se může změnit, když 
poklesne teplota. Vodní pára kondenzuje 
a mění se ve vodu v kapalném skupenství. 
Potom ji zase můžete vidět!

Mraky jsou malé částice vody v kapalném 
skupenství. Když se vodní kapky zvětší, 

ztěžknou a padají dolů jako déšť. 
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VODA PRO ŽIVOT

Rostliny a zvířata potřebují vodu. 
Voda pomáhá všem tvorům na Zemi 
zůstat naživu.
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