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„Ako dosiahnuť čisté ovzdušie“ – vzdelávací plán 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina 

Veková kategória 10 – 14 rokov 

Spôsob výučby Didaktické a edukačné aktivity 

Ciele 

● Prehĺbiť povedomie a pochopenie dôležitosti ochrany čistého 
ovzdušia, 

● Oboznámiť žiakov s aktivitami EÚ v rámci udržania čistého 
ovzdušia, 

● Zlepšiť schopnosti žiakov komunikovať a vyjednávať.  

Metódy výučby Výklad, diskusie, didaktické hry 

Formy práce Individuálna, skupinová, kolektívna 

Učebné pomôcky • Vytlačené aktivity, vytlačený text 

 
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. Aktivita 
 
Učiteľ rozdá vytlačené hárky s nasledovnou aktivitou (a prepne na snímky 2 a 3). Úlohou žiakov je spájať 
pojmy so správnymi definíciami. Keď skončia, učiteľ skontroluje ich riešenia, v prípade potreby ich opraví 
a lepšie ich vysvetlí.  
 
Pojmy: 
 

a) Fosílne palivá 
b) Zdroje znečistenia 
c) Obnoviteľné zdroje energie  
d) Filtre a katalyzátory 
e) Nízkoemisné zóny 
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f) Energetická účinnosť 
g) Zlepšené nakladanie s odpadom 
h) Ministerstvo životného prostredia 
i) Zákony a predpisy 
j) Emisná norma 

 
 
Definície: 
 

- zóny, do ktorých majú zakázaný vjazd tie autá, ktoré najviac znečisťujú ovzdušie (zvyčajne vo 
veľkých mestách) 

- energia zo slnka, vetru, vody alebo z biomasy  
- zásady, ktoré regulujú znečistenie ovzdušia na vnútroštátnej a medzinárodnej úrovni  
- továrne, komíny, spaľovne, výfukové plyny, elektrárne  
- odpad recyklujeme alebo znovu použijeme, nepálime ho 
- prostriedky na ochranu čistoty ovzdušia  
- právne požiadavky upravujúce látky znečisťujúce ovzdušie vypúšťané do ovzdušia  
- ústredný štátny orgán, ktorý sa venuje ochrane životného prostredia vrátane ovzdušia  
- prírodné materiály ako uhlie, olej a plyn; ich spaľovanie prispieva k znečisteniu ovzdušia 
- energia sa šetrí tepelnou izoláciou alebo domácimi spotrebičmi s nižšou spotrebou energie 

 
Správne odpovede (snímka 4): 

a) Fosílne palivá – prírodné materiálny ako uhlie, olej a plyn; ich spaľovanie prispieva k znečisteniu 
ovzdušia  

b) Zdroje znečistenia – továrne, komíny, spaľovne, výfukové plyny, elektrárne 
c) Obnoviteľné zdroje energie – energia zo slnka, vetru, vody alebo z biomasy 
d) Filtre a katalyzátory – prostriedky na ochranu čistoty ovzdušia  
e) Nízkoemisné zóny – zóny, do ktorých majú zakázaný vjazd tie autá, ktoré najviac znečisťujú 

ovzdušie (zvyčajne vo veľkých mestách) 
f) Energetická účinnosť – energia sa šetrí tepelnou izoláciou alebo domácimi spotrebičmi s nižšou 

spotrebou energie 
g) Zlepšené nakladanie s odpadom – odpad recyklujeme alebo znovu použijeme, nepálime ho 
h) Ministerstvo životného prostredia – ústredný štátny orgán, ktorý sa venuje ochrane životného 

prostredia vrátane ovzdušia  
i) Zákony a predpisy – zásady, ktoré regulujú znečistenie ovzdušia na vnútroštátnej a medzinárodnej 

úrovni 
j) Emisná norma – právne požiadavky upravujúce látky znečisťujúce ovzdušie vypúšťané do ovzdušia 
 

2. I.N.S.E.R.T. – analýza článku 
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Každý žiak dostane text na prečítanie si (nájdete nižšie). Pracujú samostatne a zaznačujú si do textu 
nasledovné značky: 
  
√ (fajka) pri informácii, ktorú už vedel 
+ pri novej informácii alebo pri informácii s ktorou súhlasí a verí jej  
- pri informácii, s ktorou nesúhlasím, alebo protirečí tomu, čo vie 
? pri informácii, ktorej nerozumie a chce sa o nej dozvedieť viac (snímka 5 a 6)  
  
Táto metóda sa nazýva INSERT (z angl. Interactive Noting System for Effective Reading and Thinking). Núti 
žiakov aktívne pracovať s textom, a tak sa pri čítaní viac naučiť. Po dokončení učiteľ prediskutuje značky, 
objasní všetky „?“ a diskutuje o informáciách, s ktorými sa žiaci nestotožňujú. 
 
Všetky informácie v texte sú správne. 
 
Text na čítanie (snímka 7 a 8): 
 
Znečistenie ovzdušia spôsobuje v Európe asi 400 000 predčasných úmrtí ročne. Najbežnejšími dôvodmi 
predčasnej smrti spôsobenej znečistením ovzdušia sú srdcové choroby a mozgová príhoda, po nich nasledujú 
choroby pľúc a rakovina pľúc. Znečistenie ovzdušia sa po klimatických zmenách považuje za druhý 
najzávažnejší environmentálny problém Európy. Jej obyvatelia očakávajú zo strany vlády zavedenie účinných 
opatrení na zníženie znečistenia ovzdušia a jeho účinkov. Zvýšená pozornosť venovaná účinkom a nákladom 
v spojitosti so znečisteným ovzduším viedlo medzinárodné organizácie, národné a miestne orgány, 
priemyselné a mimovládne organizácie k prijatiu opatrení. 
Znečistenie ovzdušia je od konca 70. rokov jedným z hlavných politických problémov Európy. Cieľom politiky 
Európskej únie v oblasti kvality ovzdušia je vývoj a implementácia vhodných nástrojov na zlepšenie kvality 
ovzdušia. Hlavnými nástrojmi sú smernice stanovujúce normy kvality okolitého ovzdušia na zabezpečenie 
ochrany pred nadmernými koncentráciami znečistenia. Sú založené na najnovšom výskume účinkov 
znečistenia ovzdušia na zdravie. Jedným z najdôležitejších právnych aktov v Európskej únii v oblasti ochrany 
ovzdušia je smernica 2008/50/ES o kvalite okolitého ovzdušia a čistejšom ovzduší pre Európu. Zdravotné 
normy a ciele pre množstvo znečisťujúcich látok prítomných vo vzduchu stanovuje rozsiahly súbor právnych 
predpisov. Opisuje základné zásady týkajúce sa posudzovania a riadenia kvality ovzdušia a ako aj prahové 
hodnoty koncentrácie znečisťujúcich látok, ktoré sa nesmú prekročiť. V prípade ich prekročenia musia 
príslušné orgány vypracovať a implementovať plány riadenia kvality ovzdušia. V smernici sú ustanovené aj 
informačné a výstražné prahy koncentrácie škodlivín v ovzduší, ktoré určujú, nad ktorou koncentráciou 
takýchto látok musia byť obyvatelia informovaní o možnom nebezpečenstve. Musíme však poukázať na to, 
že smernica 2008/50/ES napriek dobre zdokumentovaným nepriaznivým účinkom na zdravie krátkodobého 
vystavovania sa pevným časticiam, stanovuje výstražné prahy iba pre SO2, NO2 a ozón. Znamená to, že 
členské štáty EÚ nie sú je povinné dodržiavať prahové hodnoty pevných častíc (PM10, PM2,5). O ich prijatí 
alebo neprijatí sa rozhodujú členské štáty individuálne. 
Národná vláda disponuje hneď niekoľkými spôsobmi ako znížiť znečistenie ovzdušia. Znečistenie spôsobené 
dopravou je možné minimalizovať dotovaním verejnej dopravy, vydaním zákazu vjazdu automobilov do 
centra mesta alebo vytvorením cyklistických trás. Vo vidieckych oblastiach znečisťujú ovzdušie predovšetkým 
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splodiny z pálenia uhlia a dreva. Vlády preto dotujú výmenu kotlov či izoláciu domov. Štáty okrem toho 
zavádzajú aj osobitné právne predpisy, ktorými nariaďujú likvidáciu / výmenu starých vysokoemisných 
kotlov za nový ekologický zdroj tepla, napríklad obnoviteľné zdroje energie. Môžu tiež zakázať spaľovanie 
palív nízkej kvality ako mokré drevo alebo uhlie nízkej kvality. Takéto riešenia zavádzajú jednotlivé 
vojvodstvá v Poľsku, napríklad v Malopoľsku, kde do konca roku 2022 musia byť vymenené všetky kotly, krby 
a kachle, ktoré nespĺňajú emisné normy. 
Pevné častice, oxid dusičitý a prízemný ozón sa dnes všeobecne považované za tri znečisťujúce látky, ktoré 
najvýraznejšie ovplyvňujú zdravie ľudí. Dlhodobé vystavovanie sa vysokým koncentráciám týchto 
znečisťujúcich látok má na ľudské zdravie široký rozsah následkov – od narušenia dýchacieho systému po 
predčasnú smrť. Približne 90% Európanov je vystavovaných znečisťujúcim látkam pri koncentráciách vyšších 
ako sú prípustné úrovne kvality ovzdušia. Odhaduje sa napríklad, že jemné častice (PM2,5) vo vzduchu 
znižujú priemernú dĺžku života v EÚ o viac ako osem mesiacov. Čoraz závažnejším problémom sa stáva 
benzo(a)pyrén, karcinogénna látka, ktorej koncentrácia v niekoľkých oblastiach Európy presahuje prahovú 
hodnotu stanovenú na ochranu ľudského zdravia, a to najmä v strednej a východnej Európe. 
Európska agentúra pre životné prostredie je jednou z inštitúcií Európskej únie, ktorá meria, ako rôzne krajiny 
spĺňajú prahové úrovne znečisťujúcich látok v ovzduší. EÚ chce do budúcnosti dosiahnuť také úrovne kvality 
ovzdušia, ktoré nebudú mať významný negatívny vplyv na ľudské zdravie a životné prostredie. Znečistenie 
ovzdušia poškodzuje aj vegetáciu a ekosystémy. Má preto následky na životné prostredie s priamym 
vplyvom na vegetáciu a faunu, ako aj na kvalitu vody, pôdy a ekosystémy, ktoré od nich závisia. Ochrana 
čistoty ovzdušia sa týka každého. 
 
Po diskusii učiteľ ukáže výstražné prahy pre PM10 v krajinách EÚ (snímka 6). Pripomína, že smernica 
2008/50/ES (napriek dobre zdokumentovaným nepriaznivým účinkom na zdravie krátkodobého 
vystavovania sa pevným časticiam), stanovuje výstražné prahy iba pre SO2, NO2 a ozón, čo znamená, že 
členské štáty EÚ nie sú povinné prijať takéto prahové hodnoty pre pevné častice (PM10, PM2,5).  Členské 
štáty sa o nich rozhodujú samé. V Poľsku sú to napríklad: informačná prahová hodnota – denný priemer 200 
μg / m3, výstražná prahová hodnota – denný priemer 300 μg / m3. Učiteľ vysvetľuje, že hodnoty, pri ktorých 
sú obyvatelia informovaní o zvýšenej koncentrácii pevných častíc sú vysoké, a preto nie sú o 
nebezpečenstve riadne informovaní. 



 

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

 

 
 
 

 

www.cleanair-project.eu 

 
Učiteľ vysvetľuje, že určenie vhodných úrovní koncentrácie, kedy je vhodné občanov informovať či vydať 
výstrahu je veľmi dôležité pre ochranu ich zdravia v čase, kedy je zvýšená koncentrácia látok znečisťujúcich 
ovzdušie. Po dosiahnutí informačného prahu by sa informácie o zvýšenej koncentrácii látok znečisťujúcich 
ovzdušie mali šíriť medzi čo najväčší počet obyvateľov postihnutej oblasti. Staršie osoby, deti a tehotné 
ženy by nemali tráviť priveľa času vonku, pretože práve tieto tri skupiny obyvateľstva sú obzvlášť citlivé na 
znečistené ovzdušie. Škôlkam, školám a nemocniciam by sa mali zasielať príslušné pokyny. Do šírenia 
informácií o znečistení ovzdušia by sa mali zapojiť aj médiá. Zvýšila by sa tak informovanosť verejnosti o 
probléme smogu, ktorý je kľúčovým faktorom pri plánovaní a vykonávaní opatrení na ochranu čistoty 
ovzdušia. Ak sa výstražný prah prekročí, miestne a regionálne orgány musia okamžite podniknúť kroky na 
zníženie znečistenia ovzdušia v postihnutej oblasti, napr. zaviesť bezplatnú verejnú dopravu, vykonať 
rozsiahlu inšpekciu domácich pecí, obmedziť premávku v centre mesta, vykonať rozsiahle inšpekcie v 
priemyselných závodoch atď. 
 
 

3. Naše nápady – čo môžeme spraviť? 
Pamätáme si, čo sú hlavné zdroje znečistenia ovzdušia a chápeme, že síce nevieme ovplyvniť prírodné 
zdroje, no všetci sa môžeme podieľať na znížení emisií zo zdrojov, ktoré vieme kontrolovať. Teraz sa učiteľ 
pýta ešte raz: Čo môžu príslušné orgány urobiť pre zlepšenie kvality ovzdušia? Pri tomto cvičení môže učiteľ 
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nasledujúce spoločné riešenia miest / obcí v boji proti znečisťovaniu ovzdušia napísať na farebné papiere 
(snímka 10): 

1. Zaviesť normy kvality uhlia a biomasy, pretože zlé spaľovanie vedie k väčšiemu znečisteniu; 
2. Propagovať / povinne zaviesť nahrádzanie starých kotlov novými, modernými kotlami a 
vykurovacími systémami neznečisťujúcimi ovzdušie; 
3. Zaviesť nízkoemisné zóny v mestách so silnou automobilovou premávkou. Znečistenie ovzdušia 
emisiami výfukových plynov z motorových vozidiel je najmä v lete hlavným zdravotným 
problémom; 
4. Kontrolovať zakladanie otvorených ohňov v poľnohospodárstve ako aj nakladanie s odpadom; 
5. Zaviesť riešenia, ktoré umožnia lepšiu kontrolu emisií z priemyselných zariadení; 
6. Podporovať najchudobnejších občanov v procese výmeny vykurovacieho systému a tepelnej 
obnovy domov; 
7. Zavedenie programov zvýhodnených pôžičiek a daňových stimulov na podporu chudobných, aby 
nahradili svoje vykurovacie systémy znečisťujúce ovzdušie a tepelne obnovili svoje domovy; 
8. Znížiť výstražné prahy smogu; 
9. Informovať občanov a vytvoriť sieť meračov; 
10. Využiť výsledky meraní pri rozhodovaní sa o umiestnení škôl v závislosti od úrovne koncentrácie 
NO2; 
11. Ekologizácia mesta. 

4. Premietanie filmu 
Učiteľ pustí video: https://www.youtube.com/watch?v=yMnniiRuh2A (snímka 11). Na troch príkladoch z 
rôznych krajín ukazuje, ako program LIFE podporuje iniciatívy na zlepšenie kvality ovzdušia v celej Európskej 
únii. Ak zostane čas, učiteľ prediskutuje so žiakmi obsah videa, či už o týchto riešeniach počuli, alebo či 
poznajú nejaké iné spôsoby, ako zlepšiť kvalitu ovzdušia a chrániť ovzdušie v Európe a vo svojej krajine / 
regióne / obci. Učiteľ môže prípadne použiť iné video, ktoré tiež zobrazuje možné riešenia znečistenia 
ovzdušia v Európe, napríklad s osvedčenými postupmi z ich vlastnej krajiny. 

4. Opakovanie 
Pri tomto cvičení budú žiaci hrať kocky. V závislosti od počtu žiakov sa podelia na dvojice alebo malé 
skupiny. Prvý žiak hodí kockou a odpovie na otázku podľa hodeného čísla (snímka 12). Potom pokračuje 
ďalší. V ideálnom prípade by mala každá skupina odpovedať na všetky otázky. 
 

1. Popis – Aké poznáš opatrenia o ochrane ovzdušia vo vašej krajine? 
2. Porovnanie – Čo ešte treba chrániť podobne ako vzduch?  
3. Asociácia – Čo ti napadne pri slovnom spojení „ochrana ovzdušia“? (5-10 slov) 
4. Analýza – Na čo je potrebné chrániť čistotu ovzdušia? Ako to začalo? 
5. Uplatnenie – Ako môžeš chrániť čistotu ovzdušia?  

https://www.youtube.com/watch?v=yMnniiRuh2A
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6. Diskusia – Prečo si za, prípadne prečo si proti ochrane ovzdušia? (žiak, ktorý hádže kockou si 
vyberie spolužiaka, s ktorým chce viesť diskusiu, zároveň si aj vyberie, za ktorú stranu chce 
argumentovať.)  

 

5. Dodatočná aktivita – spravme prvý krok  

Vytvorenie prezentácie 

Žiaci využijú nadobudnuté poznatky o problematike znečistenia ovzdušia a ochrany ovzdušia pri tvorbe 
informačnej prezentácie na túto tému. Pracujú v malý skupinkách a môžu ju prezentovať v triede či vo 
forme vedeckého fóra v škole, a tak informujú učiteľov a žiakov z iných tried. Žiaci pritom prehodnotia svoje 
vedomosti, zvýšia svoju tvorivosť a prezentačné zručnosti a pomôžu zvýšiť informovanosť o tejto 
problematike. 
 
Učiteľ ukončí hodinu snímkou 13.  
 

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. 
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