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ZASKÁKEJTE SI
JAKO ŽÁBA
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ZASKÁKEJTE SI
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HOĎTE ŠIŠKU
DO KBELÍKU A
JAK SE BUDETE
VRACET ZPĚT,
MRKNĚTE JAK

SE ŠIŠKA
ZMĚNÍ
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VEZMĚTE SI
LAHVIČKU SE
VZKAZEM A
DOMA Z NÍ
PIJTE VODU 
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VYROBTE SI
LODIČKU
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foto pinterest



VYROBTE SI
KUKÁTKO
 DO VODY
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zdroj:
www.ucimesevenku.cz



VYROBTE SI
SRÁŽKOMĚR
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zdroj: 
 www.jdeteven.cz a

www.ucimesevenku.cz



POZORUJTE
PAPÍROVÝ

KVĚT
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zdroj:
pinterest



NAJDĚTE, CO
DO VODY
NEPATŘÍ
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zdroj:
pinterest



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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MASARYKOVA STUDÁNKA 
BABICE U ROSIC - ZASTÁVKA

Studánka leží u středověké
obchodní stezky, v r. 1928 byla
upravena do současné podoby
Rosickou báňskou společností
pravděpodobně v souvislosti s
návštěvou prezidetna
T.G.Masaryka.

zdroj: www.estudanky.eu



VZKAZY VODĚ
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Co byste jí chtěli napsat? 
Nebo jí nakreslíte obrázek? 



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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SVATÁ VODA
NOVÁ VES

U informačního panelu v Nové
Vsi u Oslavan je směrovka k
pramenu. U cesty do údolí
Oslavy je rybníček, od kterého
vede cestička k pramenu.
Voda je z vydatného hlubinného
pramene a je slabě sirná a
železnatá. V potůčku těsně pod
studánkou probublává nějaký
plyn, možná sirovodík.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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MAŤOVA STUDÁNKA
ÚJEZD U ROSIC

Pramen studánky dle
pamětníků nikdy nevyschnul. 
V době jarního tání bývá
silnější a částečně zakalen. 
V roce 1974 studánku
přestavěl pan Zdeněk
Matoušek "Maťa" z Újezda a
od té doby ji udržuje.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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MOJMÍRŮV PRAMEN
STŘELICE

Studánka je u neznačené lesní cesty jižně
od Střelic asi 500 m od kostela kolem
pamětního křížku - ve žlebu, který směřuje
do údolí Bobravy mezi Spálený a
Radostický mlýn.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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STUDÁNKA U BERANA
NOVÁ VES 

Velmi silný pramen, zařazený do státní
pozorovací sítě hydrologie.
Současný patron se o studánku stará přes
25 let + každý týden provádí měření +
každoročně zajišťuje rozbory vody.
Zároveň se pomocí trkače získává pitná
voda pro blízkou hájenku a to již od roku
1890.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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POD STAROU HOROU
OSLAVANY 

Lze zaparkovat u hlavní silnice asi 25 m
od plynové stanice, dále pěšky přes silnici
a pole. Studánka je od silnice vzdálena asi
300m.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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VÝLETNÍ STUDÁNKA
NESLOVICE
Studánka v těchto místech bývala od nepaměti. Již kolem roku 1930 se sem pravidelně vydávali
Neslovští na tzv. „výlety“, což byla nedělní taneční odpoledne. Provizorní taneční parket se
postavil na blízké louce, hostinský vyvalil soudek s pípou a bujaré veselí probíhalo do pozdních
večerních hodin. Studánka dobře sloužila i za časů, kdy na louce pod studánkou fungovalo
fotbalové hřiště a hráči se po zápase chodili ke studánce občerstvovat. Po roce 1970 se o ni
staraly děti z neslovické mateřské školy. Krátce po obnovení činnosti skautů v Neslovicích po roce
1990 se z iniciativy tehdejších vůdců střediska bratra Karla Černého a bratra Zdeňka Ryšavého
vyčistil pramen a okolí studánky. Původní tůňka zůstala zachována a byla nad ní postavena
dřevěná stříška. Kvůli vandalům však bylo vše brzy zničeno. Skauti se snažili studánku udržovat,
časem však upadla v zapomnění, zapadla listím a zkalila se blátem. Nápad na obnovu studánky
se podařilo zrealizovat ke Dni země v dubnu roku 2015. Podíleli se na ní občané Neslovic, žáci
naší školy a místní spolky (myslivci, skauti, hasiči) za podpory obce Neslovice. Doufáme, že naši
snahu oceníte a rádi si vychutnáte chvilku klidu a doušek pramenité vody u nás v Neslovicích.
Je evidovaná jako poživatelný zdroj, přitom v rozboru je psáno, že voda nevyhovuje (koliformní
bakterie). Jeden doušek pramenité vody si tu můžeme vychutnat (otestováno na sobě), ale víc
bych neriskoval (Martin Mlečka)

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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POD BARBOROU
ZBÝŠOV
Studánka se nachází pod Anenskou čtvrtí
(Zbýšov), poblíž chatové osady (dříve důl
Barbora). U silnice mezi Oslavanami a Zbýšovem
se nachází poblíž Padochova samota U Mašinky.
Naproti samoty ze silnice na levou stranu (při
pohledu od Oslavan) vybíhá lesní cesta, u níž je
záhodno nechat auto a pokračovat podle
směrovek 300 m ke studánce pěšky. Po 100 m
nás směrovka navede na křižovatce na užší
cestu doprava. Cesta od studánky dále vede k
Anenské čtvrti. Studánka samotná je cihlová a
starobylá, hluboká asi půl metru. Voda protéká
trubkou, ale ta je krátká a nízko, takže se z ní
voda nejspíš špatně nabírá. Studánka je
otevřená, takže může být teoreticky mikrobiálně
znečištěná a chuť vody jsem proto nezkoušel.
Voda ze studánky odtéká do malé louže, ve které
se asi 10 m od studánky vsakuje. Z louže dál
vede pro případ vysokého stavu vody suché
koryto. U studánky též najdeme informační tabuli
o ornitologu Václavu Čapkovi a posezení.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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STUDÁNKA
OSLAVANY
Studánka je patrně z roku 1932 (vyrytý
letopočet), opravena v roce 2014
(vyryto vlevo nahoře. Pramen je
udržovaný, studánka s vodou je
zastřešená a chráněná kamennou
podezdívkou. Lze nabírat hrníčkem,
nemá výtok z trubky. Chuť je neutrální,
bez minerální příchuti (na rozdíl od Sv.
vody, která je poblíž). Dostatečné
množství nezakalené vody bylo ke dni
26.05.2016. Obtížnější přístupnost, ke
studánce není značená cesta a ani se
nevyskytuje zákres v mapách.cz -
studánka byla objevena náhodou.
Červenec 2017 - voda i v tomto suchu
je, odtok je minimální, okamžitě
vsakuje.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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STUDÁNKA MARTÁLKA
HLÍNA
 
Studánka je hodně vydatná a má
výbornou vodu. Je vidět z cesty asi 2
metry od potoka.

zdroj: www.estudanky.eu



STUDÁNKY 
V OKOLÍ
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PSÍ STUDÁNKA
OSLAVANY
 
Studánka je situována na levém břehu
Oslavy u naučné stezky, vypadá
udržovaně, akorát teď opravdu jen kape.
Kousek dál po proudu narazíte na
známou Dědičnou štolu, ze které vytéká
podstatné množství odvodňovacích vod
ze starých štol Rosicko-Oslavanské
pánve. Tato voda je závadná (otrava
ryb), svádí se potrubím do čističky, ze
které je pak pouštěna do řeky.

zdroj: www.estudanky.eu



KOLOBĚH
VODY
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foto vytvarna-vychova.cz



JAKÉ ZNÁTE
SKUPENSTVÍ

VODY? 
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VODA

PLYN

LED



ZAJÍMAVOSTI
O VODĚ
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Pouze 1% vody na světě
je pitné.

Lidé v Africe a Asii chodí pro vodu
v průměru 6 km.

Pro výrobu jednoho
páru džín je potřeba

přes 10 000 litrů vody.

zdroj:www. i-fenomen.cz



ZAJÍMAVOSTI
O VODĚ
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Nejdelší řeka v Evropě
je Volha.

Nejdelší řeka v Čechách
je Vltava.

Nejdelší řekou planety
je Nil s délkou 

6,695 km.



CO VODĚ
ŠKODÍ? 
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továrny

města

zemědělství
postřiky

odpadky

lidé



JAK VODOU
ŠETŘIT?

DEN ZEMĚ  - VODA kratší sprchování

kontrolujte, zda vám
neprotéká toaleta

při čištění zubů
nenechávejte téct vodu

z kohoutku

zatímco čekáte až odteče
voda, aby tekla teplá, tu

studenou použijte na
zálivku rostlin



JAK VODOU
ŠETŘIT?
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při mytí ovoce a
zeleniny zachytávejte

vodu, tu pak použijte na
květiny 

jídlo vařte v
přiměřeném množství

vody

zachytávejte dešťovou
vodu ze střech



VODA JE ŽIVOT
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Voda je symbolem a základem života. Je to velmi silný
živel, bez kterého by na Zemi nebylo života.

Věděli jste, že voda má paměť? 
Že voda slyší a umí číst i naslouchat? 

Věděli jste, že vodu ve svém těle i vodu ve skleničce
můžete nabít energií a tak zlepšit své zdraví?

Možná jste už slyšeli jméno Dr. Masaru Emoto. 
Tento Japonec  se svými kolegy prováděl dlouhodobý

vědecký výzkum vody a dokázal, že voda je
významným nosičem informací.

Působení slova
PRAVDA

Působení slova LÁSKA Působení slova
DĚKUJI

Působení slova
 ĎÁBEL

Působení MIKROVLNKY Působení MOBILU

zdroj:www.blankaheltova.cz


