
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Čo znečistuje ovzdušie?



ČO JE VZDUCH?



Vzduch

• Mix rôznych plynov ktoré 
dýchame

• Je nevyhnutný pre život

• Je všade okolo nás

• Nie je vždy čistý

• Môže niesť rôzne látky - niekedy aj
nebezpečné 



ČO JE SMOG?



SMOG

• vyskytuje sa, keď je vo vzduchu veľa 
znečistenia a poveternostné 
podmienky ich nedovoľujú rozptýliť

• Ničí nám naše zdravie

• Objavuje sa to hlavne v zime, keď 
ľudia pália drevo, uhlie a niekedy 
dokonca aj odpadky v peciach



POZERANIE FILMU
https://youtu.be/JwqyLiv5Hjc



ČO ZNEČISŤUJE 
VZDUCH?



air

Každý musí dýchať. Bohužiaľ, niekedy ktorý dýchame je veľmi

znečistený.

Najviac hlavne v zime keď pália alebo drevo v ich peciach.

Bohužiaľ, stáva sa, že ľudia pália aj ako plastové fľaše, oblečenie,

topánky alebo hračky.

Vzduch

Ľudia

Uhlie

Odpadky



Každý musí dýchať. Bohužiaľ, niekedy vzduch ktorý dýchame je veľmi

znečistený.

Najviac hlavne v zime keď ľudia pália uhlie alebo drevo v ich peciach.

Bohužiaľ, stáva sa, že ľudia pália aj odpadky ako plastové fľaše, oblečenie,

topánky alebo hračky.

Výborne!



air

Potom, veľmi malé a ďaľšie nebezpečne substancie sa dostanú do

vzduchu z . Potom tomu hovoríme, že sa tam nachádza .

Tuhé častice

Komíny
smog



Potom, veľmi malé tuhé častice a ďaľšie nebezpečné substancie sa dostanú

do vzduchu z komínov. Potom tomu hovoríme, že sa tam nachádza

smog.

Výborne!



a továrne su tiež problém vo veľkých               . 

Tiež znečisťujú náš                !

air

Autá

Vzduch

Mestá



Autá a továrne sú tiež problém vo veľkých mestách. 

Tiež znečisťujú náš vzduch !

Výborne!



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



VZDUCH JE ZNEČISTENÝ KVÔLI:



JE POTREBNÉ
ODDELOVAŤ/SEPAROV

AŤ ODPAD?



Je potrebné 
oddelovať/separovať odpad!

Potom môžete robiť veľa vecí 
ktoré potrebujete, napríklad teplé 
mikiny, batohy alebo stany.

Pamätajte, že odpad sa nedá 
spáliť! 

Musíte ho oddeliť/separovať a 
odpadky vždy hádzať do vhodne 
označených nádob.



ĎAKUJEM ZA VAŠU 
SPOLUPRÁCU!

TERAZ UŽ VIETE ČO 
ZNEČISŤUJE OVZDUŠIE!

Podpora Európskej komisie na výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s

obsahom, ktorý odráža len názory autorov, a Komisia nemôže byť zodpovedná za

prípadné použitie informácií, ktoré sú v nej obsiahnuté.


