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„Zdroje znečistenia ovzdušia“ – vzdelávací plán 

 
Časový rozsah výučby 1 hodina 

Veková kategória 15-19 rokov 

Typ výučby Didaktické a edukačné aktivity 

Ciele ● 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, 

● oboznámiť žiakov s kľúčovými definíciami z oblasti atmosférických 
znečisťovateľov (pevné častice, benzo(a)pyrén, koncentrácia emisií), 

● žiaci pochopia efekt znečisťovania ovzdušia – zdravie, spoločnosť, vzhľad, 

● naučiť ich pochopiť ich skutočný vplyv na stav ovzdušia v ich regióne,  

● formovať postoj k spoločenskej zodpovednosti za nápravné opatrenia na 
zlepšenie kvality vzduchu (organizácia udalostí, vzdelávacie kampane, 
atď.),  

● zvýšiť povedomie žiakov o potrebe kontrolovať kvalitu vzduchu 
a oboznámiť ich s možnými možnosťami, ako to robiť, 

● naučiť ich, ako si môžu porovnať kvalitu vzduchu s prijateľnými 
hodnotami z testov koncentrácie znečisťujúcich látok vo vzduchu. 

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

Forma práce na hodine Samostatná, skupinová 

Učebné pomôcky ● Kartičky s vypísanými témami,  
● Projektor, laptop, film „Spin the Smog!“, 
● Dva štvorce pripevnené na stene – na jednom sú napísané podstatné 

mená (vzduch, odpad, smog, dym, zdravie, človek) a na druhom slovesá 
(znečisťovať, spáliť, poškodzovať, chrániť, zničiť), 

● „Tričká“ vystrihnuté z papieru, 
● Novinové články na tému znečisťovania ovzdušia, 
● Nožnice, zvýrazňovače, lepidlá, 
● Vytlačené tabuľky s štandardmi kvality ovzdušia a kalendáre meraní. 

 

 
Pozor: Pri vyučovaní odporúčame používať prezentáciu, ktorú si môžete stiahnuť na internetovej stránke 
„Clean Air“. 
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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. Úvod do témy – základné poznatky k téme znečistenie ovzdušia 
a jeho zdroje 

Učiteľ rozdelí žiakov do štyroch skupín (alebo sa rozdelia sami). Každá skupina dostane inú tému, ktorú 
budú počas pozerania filmu spracovávať. Témy znejú (snímka 2): 

a) Látky znečisťujúce ovzdušie.  
b) Základné definície v oblasti znečistenia ovzdušia: smog, pevné častice, benzo(a)pyrén, emisie, 

koncentrácia.  
c) Hlavní znečisťovatelia ovzdušia. 
d) Kvalita ovzdušia v meste a na vidieku.  

 

2. Premietanie filmu 

Učiteľ prehrá žiakom film.  

 

3. Prezentovanie získaných informácií  

Každá skupina prezentuje zhromaždené informácie na jednu z tém z bodu 1, ktorej sa venovali počas 
pozerania filmu. Učiteľ sa pýta doplňujúce otázky ako napríklad:  

a) Aké látky znečisťujú ovzdušie? Ktoré z nich sú pre nás najväčším problémom? Prečo sa k nim radia 
aj prachové častice a benzo(a)pyrén?  

b) Aký je rozdiel medzi „emisiami“ a „koncentráciou látok“? V akej jednotke meriame koncentráciu? 
Aké malé sú častice PM10 a PM2.5? 

c) Čo je najväčším zdrojom znečistenia pevnými časticami a benzo(a)pyrénom? Čo je najväčším 
zdrojom znečistenia oxidom dusičitým?  

d) Ktoré zo spomenutých látok predstavujú najväčší problém vo vidieckych oblastiach? Je ovzdušie na 
vidieku lepšie ako v mestách? Z čoho podľa vás pramení toto presvedčenie?  

Po prezentáciách učiteľ preklikne na zhrnutie na snímkach 3-12.  

SKUPINA 1 – Látky znečisťujúce ovzdušie  
 
Vzduch znečisťujú rôzne látky ako napríklad:  
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pevné častice – zmes rôznych malých častíc suspendovaných vo vzduchu. PM10 sú častice s priemerom 10 
mikrometrov a menej, zatiaľ čo častice PM2.5 majú priemer 2,5 mikrometrov alebo menej. Môžu prenášať 
rôzne nebezpečné látky (napr. benzo(a)pyrén). 
 
PAU – polycyklické aromatické uhľovodíky, napríklad benzo(a)pyrén – karcinogénna a mutagénna chemická 
zlúčenina 
 
oxid siričitý – vyrába sa ako vedľajší produkt spaľovania fosílnych palív kontaminovaných zlúčeninami síry. 
Vdýchnutie oxidu siričitého je spojené so zvýšenými respiračnými symptómami a chorobami, ťažkosťami s 
dýchaním a predčasnou smrťou. 
 
oxidy dusíka – pre širokú verejnosť sú najvýznamnejšími zdrojmi NO2 spaľovacie motory spaľujúce fosílne 
palivá. Vonku je NO2 výsledkom premávky motorových vozidiel. Pre verejnosť môže chronické vystavenie 
NO2 spôsobiť respiračné účinky vrátane zápalu dýchacích ciest u zdravých ľudí a zvýšených respiračných 
symptómov u ľudí s astmou. 
 
ozón – jeho tvorba je spôsobená NO2. Vystavovanie sa pôsobeniu ozónu sa spája s predčasnou smrťou, 
astmou, bronchitídou, srdcovým infarktom a inými kardiopulmonálnymi problémami. 
 
ťažké kovy – napr. ortuť, olovo, kadmium, chróm, nikel, meď, zinok. Ich toxické účinky súvisia so 
schopnosťou akumulácie v tele vrátane kostí, obličiek a mozgu. 
 
SKUPINA 2 – základné definície 
 
smog – tento výraz vznikol spojením dvoch anglických slov: dymu (smoke) a hmly (fog). 
Jednoducho povedané, smog je neprirodzený a nebezpečný jav, počas ktorého dochádza ku kombinácii 
výrazného znečistenia ovzdušia a nepriaznivých poveternostných podmienok, ktoré vedú k akumulácii 
znečisťujúcich látok. 
 
V smogu sa nachádzajú rôzne škodlivé látky. 
 
pevné častice – zmes rôznych malých častíc suspendovaných vo vzduchu. Nejde o homogénnu skupinu 
látok: môžu to byť prachové častice, popol, piesok, peľ, ako aj sadze, opotrebované pneumatiky alebo 
brzdové doštičky vozidiel. Dôležité je, že takéto častice veľmi často obsahujú (alebo sa usadzujú na ich 
povrchu) rôzne nebezpečné látky, napríklad ťažké kovy alebo polycyklické aromatické uhľovodíky (PAU), 
ktoré sa potom môžu vdychovať spolu so suspendovaným prachom a tým sa dostať do tela. 
 
Prach PM10 sú častice s priemerom 10 mikrometrov a menej, zatiaľ čo častice PM2.5 majú priemer 2,5 
mikrometrov alebo menej. 
 
benzo(a)pyrén – karcinogénna a mutagénna chemická zlúčenina, ktorá je predstaviteľom polycyklických 
aromatických uhľovodíkov (PAU). Hlavným zdrojom tejto látky vo vzduchu je spaľovanie tuhých palív pri 
nízkych teplotách, ako je uhlie a drevo v domácich vykurovacích zariadeniach. Benzo(a)pyrén sa nachádza aj 
v cigaretovom dyme. 
 
Benzo(a)pyrén vykazuje nízku akútnu toxicitu a vysokú chronickú toxicitu, ktorá súvisí s jeho kumulatívnou 
kapacitou v tele. 
Skontrolujte, koľko cigariet by ste museli fajčiť, aby ste vdýchli dávku, ktorú dýchate! 
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https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren 
 
emisia znečisťujúcich látok – určuje množstvo znečisťujúcich látok vypúšťaných priamo do ovzdušia. 
 
imisia znečisťujúcich látok (koncentrácia znečisťujúcich látok) – určuje úroveň znečistenia prachom alebo 
plynom v jednotke objemu atmosférického vzduchu. 
 
Koncentrácia znečisťujúcich látok závisí od veľkosti emisií, ako aj od podmienok šírenia vrátane topografie 
oblasti a meteorologických faktorov. 
 
SKUPINA 3 – hlavné zdroje znečisťovania ovzdušia  

 
SKUPINA 4 – kvalita vzduchu na vidieku a v mestách 
 
Do dnešného dňa mnohí veria, že na vidieku a v malých obciach je čistejší, zdravší vzduch. Táto domnienka 
sa zakladá na fakte, že v sa v takýchto oblastiach nenachádza veľké množstvo podnikov, ani v nich nie je 
hustá doprava, čo by mohlo indikovať nižšie množstvo škodlivín vo vzduchu.  
 
Napriek tomu by sme nemali zabúdať, že hlavným zdrojom pevných častíc a benzo(a)pyrénu znečisťujúcich 
ovzdušie v Európe nie je priemysel a doprava, ale emisie z vykurovania, čiže sú ich zdrojom komíny domov, 
z čoho by mohlo práve naopak vyplývať, že ovzdušie na vidieku je oveľa znečistenejšie než v mestách. 
Nachádzajú sa v nich viac zoskupenia domov vykurovaných často zastaranými, vysoko emisnými 
vykurovacími zariadeniami na tuhé palivá. Niektorí ľudia dokonca spaľujú vlastný odpad. 
 
Úroveň znečistenia ovzdušia vo vidieckych oblastiach je navyše podceňovaná, pretože monitorovacie 
stanice kvality ovzdušia sa zvyčajne nachádzajú vo veľkých mestách. 
Záver: 
 
Vo veľkých mestách sú problémom emisie z dopravy (zodpovedné najmä za vysoké koncentrácie oxidov 
dusíka) a priemysel a v malých mestách, vo vidieckych oblastiach spoločnosť zápasí s emisiami z domácich 

https://www.omnicalculator.com/ecology/smog-benzoapiren
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pecí na tuhé palivá, ktoré sú zodpovedné za vysoké koncentrácie pevných látok a karcinogénneho 
benzo(a)pyrénu. 
 
Je mýtus, že kvalita ovzdušia vo vidieckych oblastiach je vždy lepšia ako v meste. Veľmi často sa stáva, že v 
menších mestách a obciach koncentrácia znečisťujúcich látok výrazne prekračuje prijateľné úrovne, najmä 
pokiaľ ide o PM a benzo(a)pyrén. 
 
 

4. Aktivita – Projekt „kampaň proti smogu“  

Po prezentácii všetkých prednášok prejde učiteľ na tvorivé aktivity (snímka 13) a podľa vlastného 
uváženia (a zostávajúcej času z hodiny) vyberie cvičenia z nasledujúcich návrhov. 

Učiteľ oboznamuje žiakov s témami anti-smogových kampaní a vysvetľuje, aké dôležité je zvýšiť povedomie 
ľudí o tom, aký veľký problém je znečistenie ovzdušia, a to aj vo vidieckych oblastiach. 
Učiteľ žiada žiakov, aby na chvíľu zohrávali úlohu anti-smogových aktivistov a pomohli im viesť účinnú 
kampaň o zdravotných rizikách vdýchnutia kontaminovaného vzduchu, zákaze spaľovania odpadu a zlej 
kvality paliva a potreby výmeny starých kotlov za ekologické zdroje tepla. 

 
Návrh 1: Slogan z náhodne vybraných slov (krátke cvičenie, približne 
8 minút)  

Učiteľ odporúča, aby sa každá z predchádzajúcich skupín rozdelila na dve menšie (asi 3-4 osoby). Učiteľ 
dáva žiakom špeciálne pripravené kocky. Kocky majú na stenách napísané tri podstatné mená a tri slovesá, 
ktoré súvisia s kvalitou ovzdušia a jeho znečistením. Potom každá skupina hodí kocky pripravené učiteľom 
dvakrát. Náhodne vybrané slová každej skupiny sa napíšu aj na tabuľu.  

Učiteľ dáva žiakom, približne 5 minút na to, aby prišli s heslom na kampaň proti smogu, ktoré pozostáva z 
ľubovoľného počtu slov, ale nevyhnutne obsahuje obe slová. Učiteľ predstavuje príklad. Žiada žiakov o čo 
najväčšiu kreativitu a pripomína im, že slogan je určený na upútanie pozornosti príjemcu. 

Potom každá skupina predstaví pripravené heslo a učiteľ ich zapíše na tabuľu. 

Učiteľ zdôrazňuje význam zvyšovania informovanosti verejnosti o účinkoch znečistenia ovzdušia a potrebe 
ich zlepšenia. 

POZOR: Úlohu môžete sťažiť  výberom viacerých slov, ktoré by sa mali použiť v jednej položke. 

POZOR: Namiesto kociek môžete jednoducho napísať slová na kartičky. Kocka sa však zdá byť zaujímavejšia. 

Návrh 2: Analýza novinových článkov, vytvorene trička s anti-
smogovým logom (dlhé cvičenie, okolo 20 minút)  



 

Čisté ovzdušie ako základná zložka zdravého životného prostredia 
č. 2017-1-PL01-KA202-038377 

 

 
 
 

 

www.cleanair-project.eu 

Učiteľ distribuuje každému účastníkovi jeden článok z novín o znečistení ovzdušia a žiada všetkých, aby si 
prečítali jeho obsah. Žiada tiež každého účastníka, aby si z neho vybral najdôležitejšie informácie, 
zosumarizoval jeho obsah a potom predstavil zvyšok skupiny - pri tomto type cvičenia sa rozvíja dôležitá 
schopnosť vyjadriť sa pred publikom. 
Po niekoľkých minútach prípravy každý účastník prezentuje skupine, čo sa naučil z daného článku. 
Po prezentácii obsahu všetkých článkov učiteľ rozdá viac novín (tentoraz obsahujú články rôznych tém) a 
tričká vystrihnuté z papiera. Žiaci dostanú za úlohu pripraviť návrh svojich vlastných anti-smogových tričiek 
s čo najúdernejším, najchytľavejším sloganom. Musia pri tom použiť noviny, čo dostali od učiteľa. Môžu z 
nich vystrihovať celé slová, písmená a obrázky, ktoré následne nalepia na ich papierové košele. K dispozícii 
sú tiež farebné zvýrazňovače. 
Po dokončení každý predstaví svoje tričko a slogan. Učiteľ posmelí žiakov uverejniť projekty v školských 
novinách.  
 
UPOZORNENIE: Žiaci môžu použiť aj slogany z predchádzajúceho cvičenia. 
 
 

5. Aká hladina znečistenia je povolená?  
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 kalendáre merania kvality ovzdušia. 
c) Učiteľ  premietne  prípustné hodnoty pre jednotlivé zlúčeniny (snímka 14) a žiada žiakov, aby si do 

tabuliek doplnili chýbajúce údaje.  
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Tabuľka pre učiteľov: 

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  

 

a) 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. 
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b) 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 16. 

 

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. 

 


