
 
 

Bodování a dokladování splněných úkolů – 
VODA  
 
Hodnocení a bodování je prováděno zvlášť pro kategorii ZŠ a SŠ. Hodnotit budou 3 
členové komise a body budou jako průměr jejich hodnocení. Při udělování bonusových 
bodů budeme posuzovat jednotlivé školy v dané kategorii mezi sebou. Bonusové body 
jsou udělovány částečně subjektivně, proto vás prosíme, abyste ve Zprávě napsali co 
nejvíc o tom, co jste vlastně dělali navíc. Je to hlavně tam, kde máte volnost při plnění 
úkolů, což se týká především nepovinných úkolů. Také když jste udělali nějakou akci 
navíc nebo jinak tak to prosím všechno popište, abychom vás mohli patřičně ocenit. Čím 
víc nám toho sdělíte, tím lépe. Děkujeme. 
 

1. úkol – teorie 
 
Splnění tohoto úkolu nám nemusíte nijak dokládat, ale problematice byste měli rozumět 
– informace využijete pro 3. úkol, který bude hodnocen z hlediska správnosti a rozsahu 
informací. 
 
Úkol není bodován. 
 

2. úkol – kolik vody spotřebujeme? 
 
V úkolu jste si zapisovali 3 dny, kolik litrů vody spotřebujete vy, případně vaši spolužáci 
při hygieně.  Dále jste zjistili denní spotřebu vody ve vaší domácnosti a vypočítali 
spotřebu litrů na osobu za den.  
Jako nepovinné úkoly jste mohli údaje vyhodnotit, zpracovat do grafů, přepočítat na 
koruny aj. 
 
Jako vzor pro zpracování výsledků vám přikládáme soubor v excelu. Pokud vám 
nevyhovuje tento formát, zašlete výsledky přepsané třeba do wordu. 
 
Zašlete nám jako přílohu Zprávy: 
Excelový soubor s několika listy, kde bude: 

- souhrnný list, kde budou průměrné spotřeby vody za každého účastníka měření 
– nejen členů týmu (každý účastník zde bude mít jeden řádek) 

- osobní listy členů týmu, kde budou spotřeby za 3 dny, průměrná spotřeba za 1 
den, průměrná skutečná spotřeba domácnosti za 1 den, skutečná spotřeba 
domácnosti přepočítaná na 1 osobu a den. Osobní listy ostatních účastníků měření 
nemusíte dokládat. 

 
Napište do Zprávy a doložte, zda a jak jste s údaji dále pracovali, zda jste je nějak více 
vyhodnocovali, porovnávali, přepočítávali na finance apod. – uveďte všechno, co jste s 
daty dále podnikali ☺ 
 



Bodování: 
 
 Základní 

počet bodů 
Bonusy za rozsah, 
kreativitu aj. 

Zaslání osobních listů členů týmu a souhrnného 
listu školy 

50  

Body za účast dalších žáků školy nebo členů 
rodiny (rodinní příslušníci se berou jako 
účastníci stejně jako žáci): 
Účastnilo se (včetně týmu) 
méně než 25 osob 
26-40 osob 
41-60 osob 
více než 61 osob 

  
 
 
 
5 
10 
15 
20 
(nesčítají se, bere se vždy 
jen jedna hodnota) 

Bonus za další zpracování údajů (grafy, 
vyhodnocení, finanční vyčíslení spotřeby apod.) 

 1-20 dle rozsahu 

 
 

3. úkol - nástěnka 
 
V tomto úkolu jste připravili nástěnku. Mohli jste i jinými způsoby informovat vaše 
spolužáky o tématu Voda. 
 
Zašlete nám: 

- fotku nástěnky – celkový pohled 
- pokud máte na nástěnce nějaké texty, které z celkové fotky nejsou přečíst, tak 

udělejte prosím i detailnější záběry anebo nám tyto texty pošlete v dokumentu, 
abychom se mohli podívat, co píšete 

- fotku či dokladování nepovinného úkolu – pokud jste dělali ještě něco jiného navíc 
(web, fb, letáček, akce... cokoliv, co jste ještě udělali, pokud jste udělali)  

- cokoliv, co ještě považujete za důležité 
 
Bodování: 
 
 Základní 

počet bodů 
Bonusy za rozsah 
informací, kreativitu, 
správnost, pečlivost a 
náročnost provedení, 
za “celkový dojem” 
aj. 

Zhotovení nástěnky 50 0-20  
Další informační aktivity 10 za 

každou 
aktivitu  

0-10 za každou 
aktivitu, dle jejího 
rozsahu 

 
 

4. úkol – týdenní akce na úsporu vody 
 
V tomto úkolu jste si vyzkoušeli úsporu vody na vlastní kůži. 
 
Zašlete nám: 

- „zeď“ – výpovědi jednotlivých účastníků akce (čitelnou fotku plakátu, případně 
detailní záběry na texty, google dokument či nějaký textový soupis výpovědí 



účastníků – abychom si mohli přečíst, co účastníci píší a spočítat, kolik výpovědí 
tam je) 

- počet účastníků – výpovědí na zdi 
- ve zprávě popište, jak jste akci vyhlásili, jak probíhala, zda jste výsledky někde 

zveřejnili apod. 
- zprávu o tom, zda a jak probíhala nepovinná akce – pokus o minimalizaci 

spotřeby vody (popište slovně, jak to probíhalo) 
 
 Základní 

počet bodů 
Bonusy za rozsah, 
kreativitu aj. 

Realizace akce – pokus o snížení spotřeby na 
polovinu 

20 0-10 za kreativitu při 
organizaci akce 

Počet výpovědí na zdi 1 bod za 
každou 
výpověď 

 

Nepovinná akce – minimalizace spotřeby vody 20 0-10 za kreativitu 
akce či zpracování 
výsledků 

 
 


