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„Zdroje znečistenia ovzdušia“ – vzdelávací plán 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina 

Veková kategória 6-9 rokov 

Typ výučby Didaktické a edukačné aktivity  

Ciele 

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

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

● oboznámiť žiakov so zásadami správnej segregácie odpadu a upevniť 
poznatky o škodlivosti ich spaľovania v domácich vykurovacích 
zariadeniach. 

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

Forma práce Samostatná, skupinová  

Učebné pomôcky 

● osviežovač vzduchu / voňavka, 
● ventilátor (nepovinný), 
● prázdna plastová fľaša so skrutkovacím vrchnákom, 
● veľká sklenená misa s plochým dnom a skleným vekom, 
● miniatúry áut, domov s komínmi, stromov a figúrky ľudí, zvierat,  
● špirála proti komárom, 
● vytlačená aktivita, 
● vytlačená maľovanka so smetnými nádobami, 
● kartónová škatuľa, 
● rôzne typy odpadu, 
● šatka (nepovinná). 

 
 
 
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 to ovzdušie?  
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a) Po tom, čo učiteľ uvedie tému hodiny – zdroje znečisťovania ovzdušia (snímka 1), požiada žiakov, 
aby na chvíľu zadržali dych. (POZOR: Nedovoľte, aby sa deti predbiehali, kto udrží dlhšie zadržaný 
dych.) Učiteľ sa spýta, či sa cítili dobre, keď nemohli dýchať ani nosom ani ústami. Žiaci odpovedia, 
že nie je. Učiteľ nato zdôrazní dôležitosť vzduchu – potrebujeme ho k prežitiu.  

b) Učiteľ sa spýta žiakov, kde sa vzduch nachádza. Vytiahne zatvorenú, úplne prázdnu plastovú fľašu 
a spýta sa žiakov, či si myslia, že v nej niečo je. Žiaci odpovedajú a učiteľ ich navedie k správnej  
odpovedi. Niekoľko žiakov vyzve, aby sa sa fľašu pokúsili stlačiť. Spýta sa, či vedia, prečo sa im to 
nepodarilo. Žiaci tak dôjdu k záveru, že vzduch je všade okolo nás, aj vo fľaši, ktorá sa zdá byť 
prázdna. Preto ju nebolo možné stlačiť.  

c) Učiteľ sa spýta žiakov, či vzduch cítime, či má zápach – žiaci odpovedajú. Učiteľ vysvetlí, že vzduch 
môže prenášať vône. Ako súčasť demonštrácie zapne ventilátor strekne do vzduchu voňavku, alebo 
osviežovač vzduchu, prípadne požiada niektorých žiakov, aby vzduchom preniesli vôňu spolužiakom 
sediacim ďalej v triede. Tých sa po experimente spýta, či ju zacítili. Učiteľ však aj zdôrazní, že 
vzduch nanešťastie prenáša okrem vôní aj látky, ktoré ho znečisťujú a ohrozujú naše zdravie.  

d) Učiteľ sa spýta žiakov na farbu vzduchu a či je viditeľný – odpoveď získajú v nasledujúcom cvičení.  

Učiteľ potom preklikne na snímky 2 a 3, na ktorých zhŕňa vedomosti, ktoré žiaci nadobudli.  

 

2. Čo je smog? Znečistenie ovzdušia vo vidieckych oblastiach 

a) Učiteľ rozdá žiakom figúrky domov, áut, stromov, ľudí, atď. a požiada ich, aby z nich postavili 
vlastnú dedinku. Žiaci stavajú figúrky do misy a rozmiestňujú ich podľa seba. Učiteľ upriami 
pozornosť žiakov na komíny na domoch, priemyselné podniky, autá, poľnohospodárske stroje 
a spýta sa ich, či vedia, čo vypúšťajú do vzduchu. Rozpúta rozhovor o dyme z komínov a výfukoch 
z áut a následne ich vyzve, aby sa zamysleli nad tým, ako sa ich dedinka kvôli emisiám mení.   
 

UPOZORNENIE: Pri starších žiakoch vynechajte krok s rozmiestňovaním figúrok. Do misky stačí 
demonštratívne postaviť jeden dom, auto a figúrku človeka.  

 
b) Učiteľ do misy vloží špirálu proti komárom alebo iný dymiaci predmet a upozorní žiakov, že už za 

chvíľu uvidia, čo sa zmení, keď sa bude zo všetkých komínov a výfukov áut valiť dym.  
 

c) Zapáli špirálu (objaví sa plameň, ktorý by mal zhasnúť – ostane len dym) a zakryje misu.  
 
UPOZORNENIE: Pri volení si dymiaceho predmetu (napríklad špirále proti komárom) berte do úvahy, či nie 
je pre žiakov toxický.  
 
UPOZORNENIE: Dbajte na to, aby ste nenechávali zápalky či zapaľovače v dosahu detí a zamedzte deťom 
priamy prístup k mise s dymom.   
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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)  
 

e) 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, v ktorom sa dozvedia viac o znečistení ovzdušia. 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 umiestni na dobre viditeľné miesto (ako napríklad na tabuľu) obrázky popismi a vysvetlí ich 
význam. Potom žiakom rozdá vytlačené hárky s aktivitou a/alebo ich zobrazí v v prezentácii (snímky 
7-13).  

Variant A  –  rozdelenie úloh 

Učiteľ náhodne vyberie žiakov z triedy a priradí im jednotlivé role podľa obrázkov na tabuli. Učiteľ (alebo iný 
žiak) číta text z prezentácie. Žiaci dopĺňajú text podľa popisov obrázkov. Týmto spôsobom si spolu prečítajú 
text na tému znečistenia ovzdušia.  

Variant B – spoločné čítanie textu  

Učiteľ oboznamuje študentov s tým, ako sa šifrovaný text číta. Učiteľ číta text z prezentácie a celá trieda sa 
po signáli snaží prečítať obsah šifrovanej správy. Učiteľ ukáže na daný symbol, keď sa objaví v obsahu. 
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POZNÁMKA: Pri mladších žiakoch (ktorí nevedia čítať) môžete znížiť počet symbolov a zvoliť tie, ktoré sú 
jednoznačné (napr. auto, dom, srdce). 

 

Variant C – rozdelenie na časti  

Učiteľ rozdelí text na 4 časti a poverí 4 žiakov čítaním šifrovanej správy. Každý z nich prečíta časť, ktorú mu 
učiteľ určil. 

Potom si môžu obrázky vyfarbiť. 

Po tomto cvičení učiteľ prepne prezentáciu na snímky 14-17, ktoré žiakom vysvetľujú hlavné príčiny 
znečistenia ovzdušia. Učiteľ zdôrazňuje, že vo vidieckych oblastiach sú to emisie z vykurovania obydlí – z 
komínov domácich kachlí, kotlov a krbov – obrázok 1. 

 

5. Ukážka príkladného správania – ako separujeme odpad 

a) Učiteľ uvádza deti do témy kladením otázok: 

● Môžeme páliť odpad? (Nie!)  

● Prečo nie? (Pretože obsahujú veľmi nebezpečné chemikálie a pri ich spaľovaní ohrozujeme naše 
zdravie.)  

● Čo teda robiť s odpadom? (Separovať ho.) 

● Čo sa stane so separovaným odpadom? (Vdýchne sa mu nový život a potom ho môžeme znovu 
používať.) 

● Oplatí sa separovať odpad? (Áno!)  

b) Učiteľ sa potom pýta, či vedia, na čo sa používajú kontajnery jednotlivých farieb. V prípade potreby 
vysvetlí rozdelenie farieb a deti si vyfarbia vytlačené maľovanky kontajnerov príslušnými farbami.   

c) Učiteľ vysvetlí pravidlá hry. Vyberie si niekoľkých dobrovoľníkov a zakryje im oči. Deti si zo škatule 
s rôznymi odpadmi vytiahnu jeden predmet bez toho, aby sa pozerali. Popíšu jeho tvar, hádajú, čo 
je to a rozhodnú, do ktorého koša ho vyhodiť. Trieda hodnotí, ako sa žiakovi darilo. 

POZOR: Veľmi malým alebo bojazlivým deťom nezakrývajte oči, separujte odpad rovnako. 

POZOR: Cvičenie sa môže vykonávať aj v inej verzii: s rozdelením náhodne ťahaných predmetov na tie, ktoré 
môžeme páliť, a na tie, ktoré nie. Napríklad: suchý kúsok dreva, kartón, pelety – môžete spáliť; plastové 
fľaše, vlhké drevo (stále s listami), farebné noviny – nemôžete spáliť. 

Po tomto cvičení učiteľ prepne na snímky 18 a 19 so zhrnutím vedomostí, ktoré žiaci získali. Učiteľ ukončuje 
hodinu snímkou 20.   
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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. 


