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KOMIKSY 

 Dva komiksové příběhy 

 KAPÍK a koloběh vody 

 Tři kapky kamarádi spolu putují koloběhem vody a 

zažívají dobrodružství v různých vodních prostředích 

 Zažívají změny skupenství 

 PEPÍK labyrintem městských vod 

 Pepík (kluk) se ve snu od kapek dozvídá jak voda 

putuje městem a proč by s ní měl šetřit 

 Text a ilustrace: Dan Černý 

 



KOMIKSY 



KOMIKS: KAPÍK 

 Osoby a obsazení 

 Zelená kapka Kapík 

 Fialová kapka Vodokap 

 Fialová kapka Kapinka 

(průvodce) 

 Další bezejmenné kapky 

 Pes, ryba strom 

Kapinka Kapík Vodokap 



KOMIKS: KAPÍK 

 Zápletka 

 Při hře se Vodokap vypaří 

 Kapík je zděšený a vydá se ho hledat 

 Kapinka mu při tom pomáhá jako zkušená a moudrá 

kapka 

 Putují různými prostředími 

 Prožívají různé změny skupenství 

 Nakonec se shledají 

 Podtext: znečištění vody lidmi 



KOMIKS: KAPÍK 

 Prostředí 

Moře 

Podzemní voda 

Mraky 

Kořenový 
systém 

Řeka 



KOMIKS: KAPÍK 

 Skupenství a procesy 

Fyziologické procesy 

Výpar 
(evaporace) 

Kondenzace 
a déšť 

Tání 

Vsak 
(infiltrace) 

Výpar 
(transpirace) 

Sníh a čiště-
ní atmosféry 



KOMIKS: PEPÍK 

 Osoby a obsazení 

 Kluk Pepík a jeho rodiče 

 Zelená kapka Kapík 

 Fialová kapka Vodokap 

 Fialová kapka Kapinka 

(průvodce) 

 Další bezejmenné kapky 

 Pan Horák 

 Bakterie, viry 



KOMIKS: PEPÍK 

 Zápletka 

 Pepík nechce mýt nádobí a místo aby šetřil s vodou, tak s 

ní na truc plýtvá 

 Když pak usne, změní se ve snu na kapku 

 Potká Kapíka, Kapinku a Vodokapa 

 Spolu prochází nejdříve úpravnou, pak přes použití v 

domácnosti odtékají na čistírnu odpadních vod 

 Po cestě se učí, jak lidé vodu znečišťují 

 Podtext: protože znečišťujeme vodu, musíme ji náročně 

upravovat a pak náročně čistit; používáme zbytečně 

mnoho vody 



KOMIKS: PEPÍK 

 Prvky a procesy zásobování pitnou vodou 

Doprava vody 

Teče! 

Písková filtrace 



KOMIKS: PEPÍK 

 Prvky a procesy čištění odpadních vod 

Dešťová 
vpust 

Aktivace 

Kanalizace 

Odtok z vany 

Česle 



KOMIKS: PEPÍK 

 Co se (ne)dělá 

Plýtvání vodou 

Neekologické přípravky a chemikálie 

Barva do 
záchodu 
nepatří 

Mytí auta u vody 

Dešťovou vodu můžeme využít 



Děkuji za pozornost 


