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 „Ako dosiahnuť čisté ovzdušie“ – vzdelávací plán 

 

Časový rozsah výučby 1 hodina 

Veková kategória 6 – 9 rokov 

Spôsob výučby Didaktické a edukačné aktivity 

Ciele 

● Rozvíjať chápanie dôležitosti čistého ovzdušia, 

● oboznámiť žiakov s existenciou právnych predpisov o znečistení ovzdušia, 

● oboznámiť žiakov so základnými riešeniami a opatreniami na ochranu 
ovzdušia, ktoré sú implementované na štátnej úrovni, 

● rozvíjať povedomie a porozumenie každodennej kvality ovzdušia 
pomocou indexu kvality vzduchu, 

● oboznámiť žiakov so správaním v prípade znečistenia ovzdušia, 

● podporiť ich praktické zručnosti ako kritické myslenie a komunikácia. 

Metódy výučby Výklad, premietanie filmov, diskusie, didaktické hry 

Formy práce Individuálna, skupinová 

Učebné pomôcky 

● sprievodný materiál: pracovné listy + obrázky, 
● tabuľa/flipchart,  
● krieda/fixky,  
● farbičky,  
● papierové tanieriky,  
● bavlna/niť,  
● vazelína,  
● dierkovač (nepovinný) 

 
 
 
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 môžeme robiť? – list od Lucy 
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Žiaci sa počas predchádzajúcich hodín naučili, že je dôležité mať čisté ovzdušie. Bez dýchania kyslíku 
neprežijeme, no zároveň s ním dýchame aj škodliviny. Preto je dôležité, udržovať úroveň znečistenia 
vzduchu v určitých hodnotách. Učiteľ žiakom predstaví niekoľko príkladov, ako ovzdušie chrániť, a to 
prečítaním nasledovného textu – listu od Lucy (snímka 2).  

Ahojte milé deti, 
volám sa Lucy, bývam v malej dedinke a vysvetlím vám, ako si udržať čistý vzduch. Musím sa priznať, že ma 
možno rovnako ako vás prekvapilo, že znečistenie ovzdušia je závažný problém na vidieku rovnako ako 
v mestách. V mestách je pochopiteľné, že je ovzdušie znečistené, sú v nich rôzne zdroje znečistenia. (Učiteľ 
vyzve žiakov, aby vymenovali zdroje znečistenia v oboch typoch oblastí.) A viete, čo znečisťuje vzduch na 
vidieku? Sú to hlavne škodliviny, čo sa dostávajú do vzduchu, keď ľudia pália uhlie a drevo v starých peciach. 
Najznečistenejšie je ovzdušie práve v obciach, kde sa intenzívne kúri hnedým uhlím. Niekedy dokonca 
spaľujú odpad, čo ozaj nie je dobré. 
Vláda alebo miestne orgány môžu v dôsledku vplyvu znečistenia ovzdušia na ľudské zdravie a prírodu prijať 
prísne právne predpisy, v ktorých môžu definovať konkrétne pravidlá, ktoré musia dodržiavať všetci, ktorí sú 
zodpovední za znečistenie ovzdušia. Existujú špeciálne predpisy pre továrne, automobily a jednotlivé kotly, 
ktoré sa zavádzajú v rôznych krajinách podľa potrieb. 
Automobily majú emisné limity. Určujú sa podľa euronoriem. V továrňach sa obvykle množstvo 
znečisťujúcich látok meria umiestnením meradiel na komíny.  
Pokiaľ ide o kotly používané dnes v domácnostiach, mestská polícia môže jednoducho skontrolovať, či niekto 
spaľuje nelegálne palivá. Na mnohých miestach sa zavádzajú rôzne obmedzenia pre kotly, kachle a krby: 
napríklad zákaz spaľovania uhlia a vlhkého dreva nízkej kvality a používanie starých kachlí s vysokým 
obsahom emisií. 
V niektorých mestách zavádza miestna vláda úplný zákaz spaľovania tuhých palív! 
Každý, kto znečisťuje ovzdušie, sa musí držať úrovne stanovenej vládou. Ak nerešpektuje zákon, môže 
zaplatiť pokutu alebo dokonca ísť do väzenia, ak príliš znečisťuje životné prostredie. Každý majiteľ závodu 
musí za znečistenie platiť ročný poplatok. Tento poplatok ide do štátu a okresu, v ktorom je umiestnená 
továreň alebo elektráreň. Časť týchto peňazí sa používa na ochranu životného prostredia. (Učiteľ sa pýta: 
Poznáte nejaký spôsob ochrany vzduchu? Poznáte nejaké riešenia, ako je možné minimalizovať znečistenie 
ovzdušia?) 
Vláda má hneď niekoľko možností, ako udržať čisté ovzdušie. Jedným z riešení je dotovanie verejnej dopravy, 
zákaz prítomnosti automobilov v centre mesta alebo vytvorenie cyklistických trás v meste. Týmto spôsobom 
budú ľudia motivovaní nepoužívať autá tak často, ale namiesto toho chodiť pešo, jazdiť na bicykli alebo 
využívať verejnú dopravu. Hlavným riešením je však prestať používať fosílne palivá a prejsť na alternatívne 
zdroje energie. Úrady môžu podporovať najchudobnejších občanov v procese výmeny vykurovacieho 
systému a tepelnej obnovy domov. 
 
Inštrukcie pre učiteľa: Spýtajte sa žiakov nasledovné. 
Ako povedala Lucy, na vykurovanie nášho domu je dobré používať obnoviteľné zdroje energie. Učiteľ 
ukazuje deťom rôzne zdroje energie a žiada ich, aby uhádli, čo to je. Neskôr sa pýta, čo ich rodičia doma 
používajú na kúrenie. Používajú niektoré z nich tepelné čerpadlá (snímka 3)? 
 
V prípade, že používa powerpointovú prezentáciu: zobrazuje snímky rôznych alternatívnych zdrojov 
energie, opíšte definíciu a vysvetlite príklady uvedené na obrázkoch. 
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V prípade, že učiteľ nepoužíva powerpointové prezentácie, vytlačí obrázky a vysvetlí pojem alternatívne 
zdroje energie a uvedie príklady (snímka 4). 

 
Alternatívne zdroje energie  

 
 

         

         
 

 
Inštrukcie pre učiteľa: Pokračujte v čítaní listu.  
 
Toto boli riešenia na ochranu ovzdušia. Teraz si myslím, že už viete o tejto téme všetko, super, nie? Držím 
palce v škole! 
Lucy 
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2.  Aktivita 
 
Učiteľ umiestni na dobre viditeľné miesto, napríklad na tabuľu, kresby (spolu s popismi) a vysvetlí ich 
význam. Potom žiakom rozdá vytlačené hárky s aktivitou a/alebo ich zobrazí v prezentácii (snímky 13-18) 

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 žiakov 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. 

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 vyfarbiť obrázky.  
 

 
3. Ako vieme, či je vzduch čistý? – Index kvality ovzdušia 

 
Ako vieme, či je vzduch čistý? (snímka 11) Učiteľ pripomína tému indexu kvality ovzdušia. Hovorí, že toto je 
jeden zo spôsobov, ako môžu úrady ľahkým a prístupným spôsobom informovať obyvateľov o aktuálnej 
kvalite ovzdušia. 
Učiteľ môže tiež v krátkosti pripomenúť smog = mimoriadne veľké množstvo znečistenia ovzdušia v krátkom 
časovom období, ktoré vzniká pri zmiešaní dymu a hmly. Dokonca aj krátky čas strávený v takomto 
prostredí je nebezpečný pre ľudí a prírodu. Pri zvýšenej úrovni smogu v ovzduší musí vláda upozorniť ľudí 
žijúcich v postihnutej oblasti. Odporúča sa, aby ste nešli von, ak to nie je potrebné, môže sa obmedziť aj 
preprava. 
 
Vysvetľuje, že na rozlíšenie medzi „zdravými“ a „nezdravými“ dňami využíva index kvality ovzdušia používa 
farby (zelená = veľmi dobrý, žltá = stredne dobrý, oranžová = nezdravý pre citlivé skupiny, červená = 
nezdravý, fialová = veľmi nezdravý a gaštanová = nebezpečná) a čísla (od 0 do 500). (snímka 12 - 13) Aký je 
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najlepší čas na hranie sa vonku? Aká farba (farby) ich predstavujú? A naopak, kedy je nebezpečné ostávať 
vonku? Ktoré sú to farby? Odpovede získajú pri hre. 
Hra: Učiteľ žiakom ukáže 3 farebné kartičky: zelenú, žltú a červenú. 
 
Variant A – v malej triede  
 
Učiteľ hovorí deťom, že odteraz sú kvety, ktoré majú radi slnečné žiarenie a čisté prostredie, a obávajú sa 
znečisteného škodlivého vzduchu, ktorý nesie vietor. 
 
Preto: 

● keď učiteľ ukáže zelenú kartičku – žiaci rozprestrú ruky nad seba, akoby sa ako kvietky naťahovali 
k slniečku 

● keď učiteľ ukáže červenú kartičku – žiaci sa schúlia a budú sa kryť rukami 
● keď učiteľ ukáže žltú – žiaci sedia bez pohnutia 

 
Cvičenie sa môže opakovať niekoľkokrát. Učiteľ zdôrazňuje, že aj my by sme mali byť veľmi opatrní, keď je 
vzduch znečistený (ako kvietky) a vyhnúť sa fyzickej aktivite vonku. 

 
Variant B – behanie po triede  
 
Učiteľ hovorí deťom, že sú odteraz včielky, ktoré majú radi slniečko a čisté prostredie, a obávajú sa 
znečisteného škodlivého vzduchu, ktorý nesie vietor. 
 
Preto: 

● keď učiteľ ukáže zelenú kartičku – žiaci behajú po triede 
● keď učiteľ ukáže červenú kartičku – žiaci sedia na zemi a kryjú sa rukami 
● keď učiteľ ukáže žltú – žiaci sa pomaly prechádzajú po triede 

 
 
Cvičenie sa môže opakovať niekoľkokrát. Učiteľ zdôrazňuje, že aj my by sme mali byť veľmi opatrní, keď je 
vzduch znečistený (ako včeličky) a vyhnúť sa fyzickej aktivite vonku. 
 
POZOR: Zvážte pri cvičení použitie hudby – veselú počas slnka, smutnú počas smogu a zvuky vetru. 
(snímka 13) 
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4.  Dodatočná aktivita – Graf znečistenia ovzdušia (snímka 14 
a 15) 

 
Žiaci si môžu vytvoriť svoj vlastný graf znečistenia ovzdušia. Každé dieťa má nakresliť a vyfarbiť legendu v 
tabuľke uvedenej nižšie. Týmto spôsobom budú sledovať aktuálnu kvalitu ovzdušia a v zároveň si precvičia, 
ako sa správať pri danej kvalite ovzdušia. 
 
Cvičenie je inšpirované nasledujúcim grafom (v poľštine): 
 
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-
9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-
1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8 
 
 
Odporúčame ho ukázať deťom, aby videli, ako môžu vyfarbiť svoje legendy a nakresliť grafy. 
 
 
 
 
 
 
 

https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
https://scontent.fktw2-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/55563338_2278705972370443_6745461758611161088_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_ht=scontent.fktw2-1.fna&oh=8bb9203e3f01dba87005f5e0790afc3c&oe=5D0707F8
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5. Dodatočná aktivita – Experiment znečistenia (snímka 16) 

Žiaci teraz vedia, ako kontrolujú kvalitu ovzdušia on-line, existuje však spôsob, ako v praxi preskúmať 
znečistenie ovzdušia! Žiaci s pomocou učiteľa vytvoria lapače znečistenia (pokyny nájdete nižšie), aby 
preskúmali znečistenie ovzdušia v ich okolí. Toto cvičenie má niekoľko verzií. Môžu ho vytvoriť v menších 
skupinách alebo jednotlivo. Učiteľ môže pracovať s lapačom znečistenia nasledujúce dni. Žiaci si ich zavesia 
na rôzne miesta v škole (napr. v triede, v okne, v jedálni, na dvore, atď.) a tipujú, kde zachytia najviac a kde 
najmenej nečistôt. Výsledky budú analyzovať a porovnávať ich po uplynutí istého času, napr. po týždni či 
mesiaci. Na prírodopise môžu skúmať zachytené nečistoty pod mikroskopom. Prípadne si môžu svoje lapače 
vziať domov a mapovať znečistenie tam. Vyzdobiť si ich môžu podľa vlastnej predstavivosti a podľa ich 
vkusu a schopností.  

Inšpirovali sme sa nasledovným videom: https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE  

Pred aktivitou ho môžete pustiť žiakom.  

Ako čisté je dnes 
ovzdušie? 

 

 
VEĽMI ČISTÉ 

Ideálny čas byť vonku a baviť sa 
 

 
ČISTÉ 

Môžeme byť vonku 

NEUTRÁLNE 
Ľudia s respiračnými problémami by 

nemali byť príliš dlho vonku 
 

 
ZLÉ 

Nebuďte vonku dlho, zdržte sa 
športových aktivít 

 
VEĽMI ZLÉ 

Choďte von iba v prípade 
potreby 

 
NEBEZPEČNÉ 

Nikto by sa nemal venovať 
vonkajším aktivitám 

https://www.youtube.com/watch?v=9uVdi-3AqRE
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Postup prípravy lapača znečistenia 

Potrebné pomôcky: papierový tanier, bavlnka, dierkovač alebo ceruzka, vazelína (mastička)  

1. Do tanieru urobte dve dierky dierkovačom alebo ceruzkou.  
2. Prevlečte nimi bavlnku a spravte uzol.  
3. Na jednu stranu nakreslite obrázok, napríklad niečo, čo súvisí s prírodou ako zvieratká alebo 

rastlinky.  
4. Vezmite trocha vazelíny a rozotrite ju po druhej strane taniera – to je tá strana, do ktorej sa 

budú zachytávať nečistoty.  
Lapač znečistenie je hotový. Rozhodnite sa, kam ho chcete umiestniť a zaveste si ho tam. Po čase 
skontrolujte tanier a úroveň zachytených nečistôt zo vzduchu.  

 

6.  Dodatočná aktivita – rastliny v triede   

Ak je to možné, odporúča sa vziať žiakov von a v areáli školy s nimi vysadiť nejaké stromy alebo 
rastliny. Týmto spôsobom uvidia praktické riešenie na zlepšenie kvality ovzdušia. Ďalšou 
možnosťou je povzbudiť ich, aby do škôl priniesli nejaké rastliny. Existujú špecifické rastliny, ktoré 
pomáhajú filtrovať vzduch vo vnútornom prostredí, ako napr. lopatkovec, dracéna, potosovec 
zlatý, aglaonema či fikus. Táto aktivita rozvíja aj zodpovednosť žiakov, pretože sa o rastliny budú 
musieť starať. 

Učiteľ ukončí hodinu snímkou 17.  
 

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. 

 

 


