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ÚKOL č. 1 
• pomocí meteorologické stanice porovnat 

vlhkost vzduchu ve dvou třídách 

• jedna třída je vybavena rekuperační 
jednotkou, druhá není 

• odpovědět na otázku : má rekuperační 
jednotka vliv na vlhkost vzduch ve třídě ? 



třída s rekuperační jednotkou 



třída bez rekuperační jednotky 



     měření probíhalo pět dnů 

    vlhkost jsme zapisovali každou     

      přestávku 

    žáci sedmé a deváté třídy  

      pak výsledky zpracovali  

      do tabulek a grafů 
   



…měříme… 

…zapisujeme… 



… a máme hotovo! 



  7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:30 

1. den 45% 45% 44% 43% 40% 41% 42% 

2. den 40% 40% 39% 37% 39% 41% 41% 

3. den 42% 44% 41% 42% 41% 43% 42% 

4. den 45% 47% 48% 48% 48% 46% 48% 

5. den 47% 49% 49% 49% 49% 48% 48% 

třída s rekuperační jednotkou 



  7:50 8:50 9:50 10:50 11:50 12:50 13:3 

1. den 43% 45% 46% 45% 45% 44% 43% 

2. den 44% 41% 42% 45% 42% 42% 42% 

3. den 42% 43% 42% 41% 41% 42% 44% 

4. den 44% 44% 46% 48% 50% 50% 50% 

5. den 45% 49% 48% 54% 52% 47% 48% 

třída bez rekuperační jednotky 



ZÁVĚR 

• ve třídě s rekuperační jednotkou se vlhkost 
změnila max. o 4% 

• ve třídě bez rekuperační jednotky se vlhkost 

    změnila max. o 7 % 

• rekuperační jednotka má malý vliv na vlhkost 
vzduchu ve třídě 



ÚKOL č. 2 
Pomocí meteorologické stanice 
zjistit, jak se mění teplota a vlhkost 
ve třídě s rekuperační jednotkou 
během vyučování. 



Tabulka naměřených hodnot 

  1. den 

%    ᵒC 

2. den 

%   ᵒC 

3. den 

%    ᵒC 

4. den 

%     ᵒC 

5. den 

%   ᵒC 

 45%          21ᵒC 47%          21ᵒC 43%          21ᵒC 48%          21ᵒC 49%          20ᵒC 

 48%          22ᵒC    50%          23ᵒC 41%          23ᵒC 46%          22ᵒC 50%          21ᵒC 

 48%          23ᵒC 49%          23ᵒC 43%          23ᵒC 46%          22ᵒC 48%          22ᵒC 

 47%          23ᵒC 47%          23ᵒC 43%          23ᵒC 47%          23ᵒC 48%          22ᵒC 

 46%          23ᵒC 48%          23ᵒC 42%          23ᵒC 47%          23ᵒC 49%          23ᵒC 

 48%          23ᵒC 49%          23ᵒC 43%          24ᵒC 46%          23ᵒC 48%          22ᵒC 

 47%          23ᵒC 52%          23ᵒC 42%          23ᵒC 46%          23ᵒC 47%          21ᵒC 



ZÁVĚR 
Teplota ve třídě se během první vyučovací 
hodiny zvýšila maximálně o jeden či dva stupně 
a poté již byla stabilní. 

Taktéž vlhkost  se výrazně neměnila, což 
odpovídá závěru, který jsme získali v úkolu  

č. 1. 



Úkol č. 3 
Zjistěte, jak se mění vlhkost a 
hmotnost čtyř druhů dřeva, které 
bude ponořeno ve vodě po dobu 
čtyř dnů. 



smrk 
borovice 

jasan 
dub 











Závěry 
• smrk         - hmotnost se zvýšila o 3,44 g 

                      - vlhkost o 10,1 % 

• borovice   - hmotnost se zvýšila o 3,38 g 

                      - vlhkost o 9,9 % 

• jasan         - hmotnost se zvýšila o 6,46g 

                      - vlhkost o 5 % 

• dub           - hmotnost se zvýšila o  6,9 g 

                      - vlhkost o 5,5 % 



Úkol č. 4 
Sjednotit dva projekty – emise a měření PM 10 

 

• pravidelně měřit PM 10 

• pomocí meteorologické stanice monitorovat 
směr a rychlost větru 

• najít souvislost mezi množstvím PM 10  

    v ovzduší a naměřenou rychlostí a směrem     

    větru 





Problémy ! 
1. Nepodařilo se nám najít bezpečné a 

odpovídající místo pro umístění detektoru 
směru a rychlosti větru.  

 

2. Filtry potřebné k zachycování PM10 jsme 
dostávali nepravidelně a se zpožděním. 

 



Závěr 
       Úkol č. 4 zatím nelze z výše uvedených     

                důvodů  uspokojivě splnit. 

 

Podívejte se, prosím, na krátké video, které 

vytvořili žáci deváté třídy na téma kvality ovzduší 

                         a měření PM 10. 



        Děkujeme  

      za pozornost. 


