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„Zdroje znečistenia ovzdušia“ – vzdelávací plán 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina 

Veková kategória 10-14 rokov 

Typ výučby Didaktické a edukačné aktivity 

Ciele ● Oboznámiť žiakov so všeobecnými témami súvisiacimi so vzduchom – 
fenomén šírenia, fenomén dýchania a význam týchto javov pre človeka, 

● oboznámiť žiakov so základmi problematiky znečistenia ovzdušia a jej 
miera vo vidieckych oblastiach  

● oboznámiť žiakov s príčinami zlej kvality ovzdušia a škodlivosti horenia 
uhlia a dreva. 
 

Metódy výučby Názorné ukážky, výklad, premietanie filmov, brainstorming, didaktické hry 

Forma práce  Samostatná, skupinová  

Učebné pomôcky ● 8 balónov, na každom z nich centrofixkou napísané jedno z písmen: S, M, 
O, K, E, F, O, G, 

● veľká sklenená misa s plochým dnom a skleneným vekom, 
● auto, dom s komínom a figuríny muža, 
● špirála pre komáre / kadidlo, 
● vytlačená aktivita, 
● vytlačené prahové hodnoty znečistenia a kalendár meraní,  
● veľký výtlačok povolených úrovní znečistenia ovzdušia na pripnutie na 

tabuľu. 
 

 
 
Pozor: Pri vyučovaní odporúčame používať prezentáciu, ktorú si môžete stiahnuť na internetovej stránke 
„Clean Air“. 
 
Prezentácia pozostáva zo snímok venujúcich sa témam, ktoré sa preberajú počas vyučovania. Po každom 
celku nasleduje snímka (príp. snímky) so zhrnutím danej témy. Učiteľ tak zdôrazní najdôležitejšie informácie  
a systematizuje poznatky žiakov. V prezentácii sa taktiež nachádzajú cvičenia so správnymi odpoveďami. 
 
 

1. Čo je smog? Znečistenie ovzdušia vo vidieckych oblastiach 
a) Učiteľ neprezrádza tému hodiny hneď na začiatku vyučovania, ale nechá žiakov hádať.  

b) Vyberie 8 dobrovoľníkov, ktorým podá po jednom balóne. Na každom z nich je napísané jedno 
písmeno: S, M, O, K, E, F, O, G. 
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c) Ťažší spôsob: Žiaci sa pred tabuľou zoradia tak, aby písmená na balónoch vytvorili dve anglické 
slová.  
Ľahší spôsob: Učiteľ žiakov zoradí tak, aby vznikli dve anglické slová.  

d) Žiaci vysvetlia pojmy SMOKE (dym) a FOG (hmla). V prípade potreby im učiteľ pomôže.  

e) Učiteľ sa pýta, s čím sa im tieto slová asociujú, potom prepichne 4 stredné balóny a zvyšné 
vytvoria slovo SMOG.  

f) Učiteľ uvedie SMOG ako tému hodiny a vysvetlí, že vznikol z týchto dvoch slov preto, že je 
kombináciou silného znečistenia ovzdušia a nepriaznivých poveternostných podmienok.  

Učiteľ preklikne na snímky 2 a 3, na ktorých je zhrnutie. 

2. Ako vzniká smog? Znečistenie ovzdušia vo vidieckych oblastiach 

a) Učiteľ ukáže žiakom sklenú misu, ktorú si už pripravil dopredu. Nachádzajú sa v nej miniatúry domu 
s komínom, auta a figúrka muža. Následne požiada žiakov, aby si predstavili, že vnútro misy je ich 
vlastná obec. 

b) Učiteľ vloží do misy špirálu alebo iný dymiaci objekt a žiakom vysvetlí, že čoskoro uvidia, ako sa ich 
obec zmení, keď budú komíny a autá znečisťovať ovzdušie.  

 
UPOZORNENIE: Pri volení si dymiaceho predmetu (napríklad špirále proti komárom) berte do úvahy, či nie 
je pre žiakov toxický.  
 

c) Zapáli špirálu (objaví sa plameň, ktorý by mal zhasnúť – ostane len dym) a zakryje misu. 
 
UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby ste nenechávali zápalky či zapaľovače v dosahu žiakov a zamedzte deťom 
priamy prístup k mise s dymom.   
 

d) Učiteľ vyzve žiakov, aby sledovali misu a pýta sa ich nasledujúce otázky: 
 

● Čo je teraz v mise, v našej dedinke? (Znečistenie vzduchu, smog, dym, prach)  
● Ako sa tým naša dedinka zmenila? (Je zadymená, nie je dobre vidieť) 
● Čo je toho príčinou? (Komíny domov a autá vypúšťajú dym, ktorý spôsobil silné znečistenie 

ovzdušia)  
● Kedy sa z komínov dymí najčastejšie? V ktorom ročnom období? A čo a prečo je najväčším 

znečisťovateľom ovzdušia? (V zime, keď si ľudia kúria, lebo im je chladno) 
● Ako sa cítia ľudia vo vnútri misy? (Veľmi zle, lebo nemôžu dýchať, dýchajú škodlivé látky) 
● Čo je v našej dedinke najväčším problémom? Autá, továrne či komíny na domoch? (Vo vidieckych 

oblastiach sú to práve komíny na domoch)  
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a) Učiteľ na krátko odokryje misu a spýta sa žiakov, či niečo zacítili. Opäť poukáže na to, že znečistený 
vzduch okrem toho, že nepríjemne zapácha, je aj plný škodlivých látok, ktoré keď vdychujeme, nám 
ohrozujú zdravie.  

 
Po tomto cvičení učiteľ preklikne na snímku 4 a 5, na ktorých zhŕňa vedomosti, ktoré žiaci nadobudli.  
 

 
3. Filmová ukážka 

a) Učiteľ deťom oznámi, že si pozrú film, z v ktorom sa dozvedia viac o znečistení vzduchu. Vyzýva žiakov, 
aby pozorne počúvali, pretože si na základe neho pre nich pripravil aktivity.  

b) Učiteľ spustí krátke päťminútové video zo snímky 6.  

 

4. Čo znečisťuje ovzdušie? – aktivity 

a) Učiteľ žiakom rozdá kartičky s textom, do ktorého majú doplniť chýbajúce slová (nachádzajú sa aj na 
snímkach 7-13). 

b)  Žiaci si medzi sebou vymenia kartičky a porovnajú si odpovede.  

c) Učiteľ (alebo vybraní žiaci) následne čítajú text nahlas a žiaci čítajú slová, čo doplnili. V prípade potreby si 
opravia chyby.  

Učiteľ po ukončení cvičenia prepne na snímky 14-17, na ktorých sú vysvetlené hlavné zdroje znečistenia 
ovzdušia. Učiteľ zdôrazňuje, že vo vidieckych oblastiach sú to hlavne emisie z komínov domácich kachlí, 
kotlov a krbov.  

5. V akom pomere sú zdroje emisií znečisťujúcich ovzdušie?  

Učiteľ rozdá vytlačené percentuálne rozdelenie emisií na pevné častice, benzo(a)pyrén a oxid dusičitý 
z rôznych zdrojov v Európe.  

Úlohou žiakov je priradiť zdroje emisií k správnym percentuálnym hodnotám. Učiteľ skontroluje ich 
odpovede (pričom prepne na snímky 18-19) a zhrnie cvičenie, pričom zdôrazňuje, že hlavným zdrojom 
pevných častíc a benzo(a)pyrénu sú práve emisie produkované pri kúrení v domácnostiach, nie priemysel 
a doprava. Hlavným zdrojom oxidov dusíka je doprava.  

6. Koľko znečistenia je v poriadku? 

a) Učiteľ vysvetľuje, že pre látky vo vzduchu existujú určité prahové hodnoty (prípustné koncentrácie 
znečisťujúcich látok vo vzduchu). Nemali by sa prekročiť! 

b) Učiteľ rozdá vytlačené tabuľky a kalendár merania kvality vzduchu.  
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c) Ďalej učiteľ zobrazí v prezentácii (snímka 20) úrovne prijateľné pre jednotlivé zlúčeniny a žiada 
žiakov, aby doplnili chýbajúce údaje na svojich stránkach. 

Tabuľka pre učiteľa: 

Látka Priemerná doba Prípustná / prahová hodnota 

PM10 
24 hodín 50  µg/m3 

Rok 40  µg/m3 

PM2.5 Rok 25  µg/m3 

Benzo(a)pyrén Rok 1 ng/m3 

NO2 
1 hodina 200 µg/m3 

Rok 40 µg/m3 

SO2 
1 hodina 350 µg/m3 

24 hodín 125 µg/m3 

 

Tabuľka pre žiakov: 

Látka Priemerná doba Prípustná / prahová hodnota 

PM10 
24 hodín  

Rok  

PM2.5 Rok  

Benzo(a)pyrén Rok  

NO2 
1 hodina  

Rok  

SO2 
1 hodina  

24 hodín  
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d) Po doplnení prípustných hodnôt do tabuľky učiteľ inštruuje žiakov, kde môžu kontrolovať kvalitu 
vzduchu. Dá im za úlohu denne počas najbližšieho týždňa zapisovať koncentráciu PM10. 

e) Počas nasledujúcej hodiny budú žiaci výsledky analyzovať, vypočítajú percento normy a skontrolujú, 
či boli dodržané povolené hodnoty. Spolu s učiteľom vyvodia závery o kvalite ovzdušia v danej 
oblasti.  

Dátum Priemerná denná koncentrácia 
PM10 

Percento normy 

   

   

   

   

   

   

   

 

Učiteľ ukončí vyučovanie snímkou 21.  

 

Podpora vytvorenia tejto publikácie zo strany Európskej komisie nepredstavuje schválenie jej obsahu. 
Odráža iba názory autorov a Komisia nezodpovedá za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v tejto 
publikácii. 

 

 


