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ÚVOD
Deti sa učia podľa toho, ako žijú:
Ak dieťa žije s kritikou - naučí sa odsudzovať.
Ak dieťa žije s nevraživosťou - učí sa bojovať.
Ak dieťa žije s posmechom - učí sa byť ostýchavým.
Ak dieťa žije s hanbou - učí sa byť vinným.
Ak dieťa žije s toleranciou - učí sa byť trpezlivým.
Ak dieťa žije s povzbudením - učí sa sebadôvere.
Ak dieťa žije s chválou - učí sa oceniť.
Ak dieťa žije s čestnosťou - učí sa spravodlivosti.
Ak dieťa žije s bezpečnosťou - učí sa mať dôveru.
Ak dieťa žije so súhlasom - učí sa mať rado seba.
Ak dieťa žije s akceptovaním a priateľstvom - učí sa nachádzať vo svete lásku.
Dorothy Lew Nolte
Zelený kruh a uprostred strom symbolizuje obsah publikácie, ktorej cieľ spočíva
predovšetkým v selekcii environmentálnych tém a k nim pričlenených vhodných
aktivít. Sumarizuje najzákladnejšie environmentálne témy. V popredí stojí záujem
priniesť učiteľom Ev materiál, ktorý im poskytne skompletizované informácie
o environmentálnej výchove a včlenení jej prvkov do hodín etickej výchovy.
Nie je snahou a ani v možnostiach predkladanej publikácie v plnom rozsahu sa
dotknúť všetkých oblastí environmentálnej výchovy. Napriek tomu už niekoľko rokov
je v rámci základných pedagogických dokumentov každej ZŠ každoročne
vypracovaný plán environmentálnej výchovy. Súčasťou časovo-tematických plánov
u každého učiteľa je zaradenie environmentálnej výchovy k vybraným učivám, v rámci
ktorých uplatňuje vo výučbe jej prvky.
Napríklad fyzika - energie; matematika - percentá, zlomky; výtvarná
výchova - moje okolie; samozrejme najvhodnejším miestom pre uplatnenie
environmentálnej výchovy sa z tohto pohľadu stávajú predmety ako prírodopis,
zemepis a pod. A práve tu sa zrodil nápad na túto publikáciu. Teda, aby aj na
hodinách etickej výchovy boli uplatňované princípy environmentálnej výchovy, a to aj
za pomoci ponúknutých aktivít. Uvedené aktivity sledujú v mnohých ohľadoch záujem
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samotnej etickej výchovy, ako napríklad tvorivosť a iniciatívu žiakov na hodinách. Bez
násilného oddeľovania etického správania a osvojovania si environmentálneho cítenia
žiakmi.
V súčasnosti sa nejedna svetová organizácia (OBSE) obracia na Slovensko
s požiadavkou, aby zlepšilo svoj prístup k environmentálnym problémom
a predovšetkým, aby ich neodkladne riešilo. Ide najmä o mnohé zastarané
technologické linky, spaľovne, čističky vôd; prípadne ich akútny nedostatok. Sú to
niektoré z požiadaviek, ktorých splnenie vyžadujú aj normy Európskej únie.
Výzvy zdôrazňujú potrebu podstatného navýšenia finančných prostriedkov zo
strany štátu na environmentálne programy, vzdelávanie a výchovu. V posledne
menovanom ide predovšetkým o zintenzívnenie environmentálnej výchovy na
všetkých typoch škôl. Rovnako sú pre nás dostupné európske fondy, z ktorých je
možné na základe správne vypracovaných projektov požiadať o finančné prostriedky.
Na Slovensku sa problematike enviromentálnej výchovy venuje Slovenská
agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici. Slovenská agentúra životného
prostredia (SAŽP) je odborná organizácia MŽP SR, ktorej činnosť je zameraná na
ochranu a tvorbu životného prostredia. Agentúra sa zapája aj do riešenia európskych
environmentálnych projektov. Na území mesta Košice v tejto oblasti aktívne pôsobí
Stredisko environmentálnej výchovy.
Intenzívnu činnosť na území Slovenska vykazuje Lesoochranárske zoskupenie
VLK, ktoré vzniklo ako iniciatíva na záchranu prirodzeného lesa na Zemi. Ďalej
občianske združenie ochrancov prírody a ľudských práv, ktoré sa venuje
alternatívnym zdrojom energie Za matku Zem. A mnohé ďalšie.
V našej príručke sú častejšie uvádzané aj hypertextové odkazy v snahe
o využívanie zdrojov z internetu. Aj na tomto mieste máme na mysli uplatňovanie
myšlienky informatizácie spoločnosti a projektu Infovek ako národného programu
výchovy a vzdelávania na Slovensku. Je veľmi dôležité, aby žiaci v procese výučby
a výchovy na školách mohli získať čo najväčšie množstvo informácií o problematike
životného prostredia. Tento cieľ sleduje aj predkladaná publikácia.
Zina Pavlovová
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1

ENVIRONMENTÁLNA ETIKA

1.1 Typy environmentálnej etiky
Negatívne následky nášho smerovania k čoraz „vyšším cieľom“ a majetnícky
vzťah k prírode začínajú postupne na nás „dopadať“ a ohrozujú nielen nás, ale aj
svetovú populáciu a budúcnosť sveta ako celku. Uvedomujú si to filozofi, ochrancovia
prírody a chtiac-nechtiac aj my ostatní. Keďže sme obdarení rozumom a slobodnou
vôľou, je načase, aby sme situáciu prestali podceňovať, zvážili ju a zodpovedne začali
riešiť.
Náš slovník sa za posledných 20 rokov obohatil o výrazy typu - ekologické
problémy, ekologická kríza, globálne ohrozenie, ozónová diera ... Snaha zvládnuť
problémy, ktoré tieto slová označujú, nás núti inak vidieť naše postavenie vo svete,
prehodnotiť vlastné sebavedomie, a najmä s plnou vážnosťou sa naučiť rešpektovať
prírodu, naše životné prostredie.
Všetko toto vyjadruje aj medzinárodné označenie nových etických
snáh - environmentálna etika (etika životného prostredia). Je veľa názorov na to, ako
treba posudzovať „záujmy“ životného prostredia, preto existuje viacero typov
environmentálnej etiky.
1. Environmentálna etika zameraná na človeka - na šťastie človeka a ľudskej
spoločnosti.
2. Environmentálna etika zameraná na zvieratá - je potrebné rešpektovať ako
jedincov aj neľudské bytosti.
3. Environmentálna etika života - každá forma života si zasluhuje rešpektovanie.
4. Environmentálna etika “všetkého“ - rovnaké práva má aj neživý svet.

1.2 Environmentálna etika v zrnkách pravdy
LABUŤ, ŠŤUKA A RAK

OPICA A OKULIARE

Kde medzi druhmi chýba jednota,
tam sa končí každá dobrá robota,
miesto osohu len škoda z nej kuká.

Opica v starobe už dobre nevidela,
no od ľudí sa dozvedela,
že sa to zlo dá napraviť,
len treba k okuliarom prísť.
Pol tucta vypriadala ich - šťastná celá.

Raz labuť, rak a šťuka
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odviezť chceli voz s ľahkým nákladom
a hneď sa spolu aj zapriahali doň.
Idú sa pretrhnúť, no voz neruší sa,
hoc mnoho síl tu netreba.

Narábala nimi všelijak,
najprv na krk kladie, potom na chvost
dáva,
hneď ich oblizuje a hneď oňucháva,
no nefungujú ani mak.
„Fuj! Do čerta!“ riekne, „hlupák to veliký,
kto počúva plané ľudské jazyky.
O okuliaroch mi len lhali,
osohu niet z nich ani zbla!“

Lenže - labuť chce kdesi do neba,
šťuka zas k vode a rak nazad kráča.
Kto vinný na tom, ťažko súdiť nám,
no ľahko zvedieť, že voz dodnes tam.

A opica v hneve i v žiali
tak o skalu ich hodila,
že na čriepky sa roztrieskali.
Bohužiaľ, i ľudia sú často pomýlení
a užitočná vec nemá pre nich ceny:
Nevedomec nezná, načo je,
a ak je ešte namyslený,
vŕši sa na nej, ako vie.
Pouvažuj, nebýva to často tak?
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2

STROMY A MY

2.1 Stromy a my
•
•
•
•
•
•
•

STROMY SÚ PRE NÁŠ ŽIVOT NEVYHNUTNÉ
STROMY SÚ AKO ZELENÉ VYSAVAČE - POHLCUJÚ PRACH
STROMY NIČIA BAKTÉRIE A ODPUDZUJÚ NIEKTORÝ HMYZ
STROMY ZNIŽUJÚ TEPLOTU A ZMIERŇUJÚ HORÚČAVY
CHRÁŇ STROMY TÝM, ŽE RECYKLUJEŠ PAPIER
EXHALÁTY Z ÁUT NIČIA A POŠKODZUJÚ STROMY
STROMY SÚ BOJOVNÍKMI PROTI SKLENÍKOVÉMU EFEKTU

2.2 Význam stromov pre ľudí
Estetický - stromy skrášľujú mestá a verejné priestranstvá ako sú parky, ulice
a školské dvory.
Psychické zdravie - stromy vytvárajú prirodzenú scenériu, ktorá nás upokojuje
a naplňuje radosťou.
Rekreácia a fyzické zdravie - lesy sú výborné miesto pre turistické výlety,
lyžovanie, poľovačku a sledovanie vtákov.
Spoločenský význam - sadenie a staranie sa o stromy môže zblížiť susedov
pri vylepšovaní spoločného prostredia, ale aj budovať zmysel pre spolupatričnosť
a environmentálne povedomie.
Prírodný zdroj liekov - stromy poskytujú látky, ktoré majú význam pre
medicínu, ako napr. Taxol - je to výťažok z kôry tisu a používa sa pri liečbe rakoviny.
Vzdelanie - zalesnené územia ponúkajú veľa možností na výučbu v prírode.
Ekonomika - sadenie stromov v mestách, lesníctvo, nábytkárska výroba
poskytuje pracovné príležitosti.
Produkty lesa - viac ako 5 000 produktov pochádza zo stromov. Medzi ne
patria výrobky z dreva, papiera, miazgy a pravdaže aj potravinárske výrobky, ktoré
každodenne používame.
Etický - všetky organizmy, teda aj stromy, majú svoje biologické funkcie, preto
nie sú zbytočné. Naopak, stromy majú mimoriadnu hodnotu práve preto, že sú
výtvorom prírody a nie produktom človeka. Dôležitú úlohu zohráva aj potreba
zachovania prirodzenej biodiverzity.
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2.3 Kategórie lesov
1) HOSPODÁRSKE LESY ............... 77 % (POSLANÍM JE PRODUKCIA DREVA)
2) OCHRANNÉ LESY ....................... 10 % (SKALNATÉ ÚZEMIA, ICH OCHRANA)
3) LESY OSOBITNÉHO URČENIA .. 8 % (OCHRANNÉ PÁSMA VODNÝCH
A PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH PRAMEŇOV,
KÚPEĽNÉ LESY)
4) INÉ ZALESNENÉ PLOCHY ......... 5 %
(NEVHODNÉ
PLOCHY PRE
POĽNOHOSPODÁRSKU VÝROBU)

2.4 Zastúpenie škodlivých činiteľov
• Škodlivé činitele:

- podkôrny hmyz,
- vietor,
- imisie miestne,
- živly,
- diaľkový prenos,
- MHD.
• Príroda je továreň na zdravie. Hektár lesa (300 - 400 stromov) vyprodukuje kyslík
pre potrebu 25 ľudí na rok.
• Na Slovensku je napriek tomu už 49 % lesov poškodených stredne, silne
a odumretých.
• Rastliny niekedy znečistené ovzdušie poškodzuje viac ako organizmus ľudí
a zvierat. Dôvod je jednoduchý, rastliny sú viazané na jedno miesto a sú preto
vystavené nepretržitému pôsobeniu znečistenia.

IMISIE - ako následok výstupu a úniku znečisťujúcich látok alebo energie zo zdrojov
do ovzdušia, sú hlavnou príčinou odumierania lesov. Môžu byť z miestnych zdrojov
alebo ako diaľkové prenosy (Poľsko, Ostravsko).
Poznáme: A) Kyslý imisný typ:
okolie teplární, kotolní, popolček, prach
z hutí - Rudňany, Nižná Slaná, Bukóza,
Strážske.
B) Zásaditý imisný typ: okolie magnezitiek a cementární Jelšava, Lubeník, Hačava.
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Oblasti s imisiami vyžadujú hnojenie fosforom, draslíkom a dusíkom.
Nedostatok bóru v pôde zapríčiňuje odumieranie vegetačných vrcholcov stromov.
Najviac je postihnutý smrek. Plynné imisie ako kyslé dažde spôsobujú tavenie voskov
na ihličí. Ochranný povlak sa ničí, vosk sa vylieva a upcháva prieduchy. Znižuje sa
fotosyntéza a zastavuje sa biologický proces.

2.5 Námety na aktivity
 Žiaci si nakreslia ľubovoľný strom, k jeho jednotlivým častiam (kmeň, koruna,
kvety, plody) pripíšu ich význam pre človeka. Pokúsia sa doplniť, prečo sú pre náš
život stromy na Zemi nevyhnutné a ničím nenahraditeľné (estetika, psychické
zdravie, rekreácia, prírodný zdroj liekov, vzdelávanie, zamestnanosť, produkty
lesa).
 Čo nám dávajú lesy (téma môže byť obmieňaná podľa predmetu záujmu) - hra
s rozkrájanými vetami. Na papier napíšeme definície alebo iba znenia pravdivých
viet (činy, následky, význam, môžu byť použité aj vyššie uvedené vety).
 Každú vetu rozstrihneme na 2-3 časti a všetky takto získané útržky zmiešame.
Rozdelíme ich deťom do skupín, aby ich významovo správne poskladali.
(napríklad: Stromy sú/pre náš život nevyhnutné. Stromy sú ako/zelené
vysávače - pohlcujú prach.)
 Napíš aspoň 10 dobrých skutkov, ktoré si vykonal alebo mohol vykonať voči
stromu alebo inému rastlinnému porastu v tvojom najbližšom okolí za posledný
rok.

9

3

VODA

3.1 Spotreba vody
„Sporia sa a odporujú si ľudia, ktorí majú jednostranný pohľad.“
Buddha
Celkové množstvo vodných zásob na Zemi sa odhaduje na 1.360 miliónov
kubických kilometrov až 1.640 miliónov kubických kilometrov. V oceáne je
obsiahnutých 97,2 % celkového množstva vody. 2,5 % vody obsahujú ľadovce
a polárne čiapky. Skutočne tekutá voda v trvalom obehu sa nachádzajúca sa
pohybuje nakoniec v rozmedzí 0,05 %.
Voda nie je len potravou pre ľudí, rastliny a zvieratá, je súčasne i životným
prostredím pre rastlinstvo a živočíchy. Okrem toho všetky živé tvory pozostávajú
v prevažnej miere z vody.
Spotreba teplej vody v domácnostiach na hlavu a deň.
Účel
Spotreby

spotreba
vody (l/deň)

Účel
spotreby

Splachovanie
WC so šetričom
Splachovanie
WC bez šetriča
Práčka
Telesná hygiena

32

Varenie a pitie

spotreba
vody
(l/deň)
4

48

Umývanie riadu

8

25
10

Upratovanie bytu
Ostatné
(auto, záhrada)
Celkovo

7
9

Kúpanie a
sprchovanie

55

150,
resp. 166

3.2 Odpadové vody
V priemysle vzniká 90 % odpadových vôd. V nich sa nachádzajú zvlášť
problematické látky ako ťažké kovy, alebo chemikálie zo skupiny chlórovaných
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uhľovodíkov. Dodatočne sú vodstvá zaťažované organickými škodlivinami, ktoré
spotrebujú pre ich neutralizáciu vysoký obsah kyslíka.
V priemyselných štátoch sú to predovšetkým čistiace prostriedky z domácností,
ktoré spôsobujú zaťaženie vodstiev z domácich odpadových vôd. Absolútne
ekologické pranie však neexistuje. Odporúča sa ekologicky vhodné mazľavé mydlo
a čistiaci prášok.
Čistenie odpadových vôd prebieha v 2 etapách:
1. zneškodňovanie odpadových vôd:
- mechanické čistenie,
- biologické čistenie,
- chemické čistenie;
2. zneškodňovanie kalu
- spracovanie kalu,
- zužitkovanie, respektíve zneškodnenie kalu.

3.3 Podzemné vody
V roku 1999 boli na území Slovenska stavy hladín podzemných vôd
a výdatnosť prameňov ovplyvnené nadpriemernými zrážkami v jarných a letných
mesiacoch. Tieto nadpriemerné zrážky v marci (rýchle topenie snehu), v letných
mesiacoch jún - júl (vysoké zrážkové úhrny), spôsobili rýchle vzostupy stavov hladín
podzemných vôd a výdatnosť prameňov.
Odbery podzemnej vody v roku 1999 zaznamenali pokles o 5,8 %, čo je menej
ako v roku 1998. Celkové odbery v roku 1999 predstavujú 19,8 % z celkovej sumy
využiteľných množstiev podzemných vôd Slovenska.
Pri hodnotení využívania podzemných vôd na Slovensku podľa účelu využitia
bolo možné konštatovať pokles spotreby vody vo všetkých sledovaných skupinách
okrem odberov pre účely potravinárskeho priemyslu, kde odbery podzemnej vody
v roku 1999 nevýrazne stúpli. Najvýraznejší pokles bol opäť zaznamenaný
u verejných vodovodov, čo poukazuje na fakt, že ľudia ako spotrebitelia si stále viac
uvedomujú hodnotu vody. Pričom samotné uvedomenie sa spája aj s konkrétnymi
činmi v živote. Na doplnenie týchto informácií slúži nasledujúca tabuľka využívania
podzemnej vody na Slovensku v rokoch 1997, 1998 a 1999.
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Tabuľka č. 34: Využívanie podzemnej vody v SR (l.s-1)
Rok

Vodárenské Potravin. Ostatný
Poľn. a
účely
priemys. priemysel živoč.
výroba
1997 12 400,000 373,000 978,000
576,000
1998 12 217,500 321,300 1 683,600 535,800
1999 11 513,130 363,340 1 647,180 481,460
Zdroj: SHMÚ

Rastl.
výroba,
závlahy
16,000
16,200
8,280

Sociálne
účely
346,000
494,600
441,360

Ostatné
1 084,0
376,500
278,490

Najväčšou zásobárňou podzemnej vody na Slovensku je Žitný ostrov. Aj preto
je táto oblasť, rovnako ako 37 ďalších, zaradená do pozorovacej siete podzemných
vôd na Slovensku.

3.4 Námety na aktivity
Vodné hry
¾ Dve nerovnako ťažké kvapaliny (voda, olej, glycerín) sa vyprázdnia do veľkej,
plochej nádoby, tyčinkou sa v kvapalinách „maľuje“. Vznikajú nové obrazy.
¾ Rôzne veľké fľaše sa naplnia vodou a zavesia na lano. Pomocou drevenej tyčinky,
lyžice, alebo kovom možno na fľašiach hrať.
¾ Posypová soľ? Slaná voda rastlinám škodí. Najviac v zime, keď sú ulice posypané
soľou, trpia stromy a iné lesné porasty slanou pôdou. Listy poškodených stromov
zhnednú veľmi rýchlo a odpadnú, fotosyntéza a rast stromu sú obmedzené.
Vo vysokom pohári rozpusť polievkovú lyžicu soli, do neho postav púpavu (aj
s koreňom). Ako vyzerá púpava o hodinu?
¾ Ako by si ešte mohol šetriť vodou v domácnosti? (kúpanie, sprchovanie,
kuchynské práce, umývanie riadu, pranie atď.)
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Pomôcka:
Ako dosiahnuť nižšiu spotrebu vody, a tým aj nižšie
náklady? Vyskúšajte nasledujúce rady:
• Poškodené tesnenie na vodovodných batériách
vymeňte. Kvapkajúcim kohútikom odtečie 180 litrov
vody za mesiac, a pri teplej vode sa navyše
zbytočne plytvá energiou.
• Používajte armatúry, ktoré šetria vodu, ako aj
prietokové redukcie na vodovodných batériách.
• Úsporné splachovače na WC dokážu ušetriť
spotrebu vody až o jednu tretinu.
• Pri nákupe novej práčky, či umývačky riadu dbajte,
aby spotreba vody bola čo najnižšia.
• Nenechávajte dlhodobo tiecť a zbytočne odtekať
teplú vodu, napr. pri umývaní sa.
• Neumývajte riady pod trvale tečúcou vodou.
• Obmedzte kúpanie vo vani a nahraďte ho
sprchovaním.
• Osaďte
na výtokové trubice drezových
a umývadlových batérií perlátory so stop ventilom.
• Namontujte si do splachovacej nádržky WC
úsporný plavákový ventil, ktorý vám umožní
regulovať podľa potreby množstvo vody vytekajúcej
z nádržky pri splachovaní, ušetríte až 60 % vody.
• Namontujte si úspornú sprchovú hlavicu so stop
ventilom namiesto bežne používanej sprchovej
hlavice, ktorá dokáže ušetriť asi 30 % vody.
• Používajte moderné a úsporné pákové batérie,
ktoré vám uľahčia manipuláciu pri nastavení
požadovanej teploty vody, ušetríte až 40 % vody.
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4

ENERGIA

4.1 Druhy energií, šetrenie energiou v domácnosti
V praxi rozlišujeme niekoľko základných druhov energie:
1. Tepelná - získava sa napríklad prostredníctvom spaľovania kvalitnejšieho čierneho
uhlia a menej kvalitného hnedého uhlia.
2. Slnečná - získava sa prostredníctvom slnečných kolektorov, ktoré využívajú
energiu svetelných lúčov, pričom dochádza k premene svetelnej energie na
tepelnú.
3. Jadrová - získava sa pri štiepení atómových jadier uránu.
4. Vodná - využíva energetický potenciál tečúcej vody.
5. Veterná - využíva energiu prúdiaceho vzduch (vetra).
6. Geotermálna - ide o využitie termálnych prameňov pod zemským povrchom ako
potencionálnym energetickým zdrojom napríklad na výrobu elektrickej energie a na
vykurovanie bytov.
7. Prílivová - pre prímorské krajiny sveta môže byť nezanedbateľným energetickým
zdrojom aj more, v čase prílivu.
Na území Slovenska sa nachádzajú jadrové, tepelné a vodné elektrárne.
V radoch nadšencov - občanov sú to aj vlastnými silami vybudované ojedinelé
projekty veterných elektrární.
Jadrové elektrárne: Jaslovské Bohunice (pri Trnave) a Mochovce (pri Leviciach).
Tepelné elektrárne: k najznámejším patria Zemianske Kostoľany, Vojany.
Vodné elektrárne: najvýznamnejšie a najväčšie vodné dielo Gabčíkovo, najväčší
počet vodných elektrární je vybudovaných na rieke Váh (Nosice, Liptovská Mara,
Sĺňava, Kráľová atď.)
Aký je teda podiel jednotlivých druhov našich elektrární na celkovom objeme
vyrobenej elektrickej energie? Odpoveď na túto otázku prináša nasledujúci prehľad.
Podiel jednotlivých typov elektrární na celkovom objeme vyrobenej elektrickej
energie v roku 2003 (Zdroj: SE a. s.)
JE - jadrové elektrárne ............. 38,4 %
TE - tepelné elektrárne ............ 26,8 %
VE - vodné elektrárne .............. 34,8 %
Slovenské elektrárne a. s. pokrývajú 91,34 % celkovej výroby elektrickej
energie v SR. Vysoký podiel elektrickej energie z jadrových a vodných zdrojov znižuje
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znečisťovanie ovzdušia emisiami. Celková výroba elektrickej energie na Slovensku
v r. 2000 bola 30877 GWh.
Celková spotreba elektriny Slovenska v roku 2000 bola 28204 GWh, čo
znamená pokles o 64 GWh oproti roku 1998. Tieto čísla o spotrebe elektrickej energie
poukazujú na neustály pokles už od deväťdesiatych rokov minulého storočia, kedy
začali ceny elektrickej energie postupne rásť.
V rámci vybraných druhov hospodárskych činností v roku 1998 bola spotreba
elektrickej energie v SR nasledovná:
1) priemysel a stavebníctvo
14 603 GWh
2) obyvateľstvo
5 619 GWh
3) nevýrobná sféra
4 678 GWh
4) doprava
1 012 GWh
5) poľnohospodárstvo
843 GWh
Spotrebu energie a fosílnych palív nemusia ovplyvňovať len obnoviteľné zdroje
energie. Najlacnejšou a najčistejšou energiou je energia ušetrená, ktorú nemusíme
vyrábať.
Aké sú naše možnosti šetrenia energie v domácnosti?
• V priemernej domácnosti sa 60 % z celkovej spotreby energie spotrebuje na
kúrenie.
• Súčasťou dobrej regulácie teploty by mali byť vhodne vysadené stromy, ktoré
v lete poskytujú tieň a v zime chránia pred chladom.
• Chladiť a mraziť - ale správne: dvere na chladničke otvárať iba na krátko, horúce
hrnce do chladničky nepatria, neodstránená námraza hrúbky 1 cm zvyšuje
spotrebu o 75 %.
• Hospodárenie s energiou pri varení: na varenie v hrnci bez pokrievky spotrebujete
o 300 % viac energie ako s pokrievkou.
• Spotreba práčky je veľká - preto kapacitu práčky využívajte naplno.
• Úspora energie pri žehlení: príliš vlhká alebo príliš suchá bielizeň vyžaduje viac
energie.
• Nová generácia úsporných svietidiel je síce drahšia, ale ich nákupná cena sa
rýchlo vráti: spotreba je o 80% menšia a životnosť 6x väčšia ako u normálnej
žiarovky.
• Pravidlo pre žiarovky: svetlo vypínajte vtedy, ak opúšťate miestnosť na viac
ako 10 minút.
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• Elektrina vyrábaná v tepelných elektrárňach znečisťuje životné prostredie: teda ak
šetríme energiou, chránime tak životné prostredie.
• Úspora energie pri používaní tlakového hrnca je 50 % - ušetríte čas a spotrebujete
menej energie.
• Chladničku v kuchyni umiestňujte tak, aby bola čo najďalej od sporáka.
• Kvapkajúci kohútik vyprázdňuje peňaženku - 10 kvapiek teplej vody za minútu je
170 l teplej vody za mesiac.
• Energeticky úsporné je nárazové vetranie - vypnúť kúrenie a 5 minút vetrať.
• Jednoduché a účinné: hneď ako sa zotmie, zatiahnite záves - zabránite tak stratám
tepla, najvhodnejšia dĺžka záclon je po parapet - nezakrýva radiátor.
• Účinný spôsob ako rapídne znížiť spotrebu energie: namontovať regulátory
a merače spotreby.
• Pri nákupe prístrojov do domácnosti neposudzujte iba cenu a výkon, ale aj
spotrebu energie - nakupujete na viac rokov dopredu - peniaze sa vám vrátia.

4.2 Využívanie obnoviteľných zdrojov energie
• Slnečná energia by mohla pokryť 70 % spotreby teplej úžitkovej vody
v domácnostiach a 50 % spotreby tepla.
• Z malých vodných elektrární by sme mohli získavať toľko elektrickej energie ako
z Gabčíkova.
• Záhorie a Košická kotlina má vynikajúce podmienky na využívanie veternej
energie.
• Geotermálna energia má na Slovensku potenciál 6x väčší ako prvé dva bloky
v Mochovciach.
• Najväčší potenciál môže poskytovať Slovensku biomasa (energia komunálneho
odpadu, spaľovanie doposiaľ nevyužívanej slamy, odpad z poľnohospodárskych
produktov, bioodpad z lesov ...).

4.3 Jadrové elektrárne
1.

CENA JADROVEJ ENERGIE
Ak zarátame do ceny jadrovej energie ťažbu, spracovanie, obohatenie uránovej
rudy, výrobu palivových článkov, ich dopravu, likvidáciu odpadu, likvidáciu
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2.

3.

elektrárne po jej doslúžení a škody na životnom prostredí zistíme, že cena
z jadra je v porovnaní s inými zdrojmi energie oveľa väčšia.
BEZPEČNOSŤ JADROVÝCH ELEKTRÁRNÍ
Žiadna jadrová elektráreň nebude nikdy 100 % bezpečná. Ak energetici
uvádzajú, že k veľkej havárii príde raz za 10 000 rokov, ale kto naozaj pozná
odpoveď na otázku, kedy k vážnej havárii môže dôjsť. Môže to byť aj zajtra!
Pri bezpečnosti jadrovej elektrárne sa tiež nepočíta so zlyhaním ľudského
faktora - hlavným dôvodom všetkých havárií.
ČISTÁ ENERGIA
Je ťažko pochopiteľné ako môžu zástancovia jadrovej energie hovoriť
o „ekologickej“ energii z jadra, ak si uvedomíme, že jadrová
elektráreň produkuje najnebezpečnejší odpad, aký kedy človek
vytvoril - vysokorádioaktívny odpad, ktorý človek nedokáže bezpečne
likvidovať.

4.4 Námety na aktivity











Pokús sa napísať z čoho všetkého by si mal obavy v prípade, že by si žil v blízkosti
jadrovej elektrárne? (nebezpečenstvo havárie, kontaminácia pôdy, znečistenie
ovzdušia, poškodenie zdravia všetkých živých organizmov prípadne ich smrť ...)
Napíš, akými spôsobmi sa snažíte vo vašej domácnosti šetriť elektrickou
energiou? (vykurovacie telesá, svietidlá, hospodárenie s teplou vodou, správne
vetranie v zime, efektívne využívanie domácich spotrebičov atď.)
„Keď nepoužívaš počítač, vypni ho.“, „Nenechávaj televízor zapnutý nepretržite.“
... Riadiš sa týmito radami?
Vieš, na aké údaje sa máš zamerať pri kúpe nového elektrospotrebiča do
domácnosti? (jeho výkon, elektrickú spotrebu - najnižšiu spotrebu vykazujú
výrobky označené výrobcom písmenom A, ich objem podľa potreby).
Uveď dôvody, pre ktoré je potrebné, aby ľudstvo šetrilo elektrickou energiou?
Ďalšia aktivita môže vyplynúť z teoretických informácií, ktoré žiakom hodinu
predtým poskytneme napríklad: Aké druhy elektrární sa u nás nachádzajú a ktoré
z nich poskytujú relatívne čistú energiu? Ktoré priemyselné odvetvia sú najväčšími
odberateľmi elektrickej energie na Slovensku?
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5

ODPADY

5.1 Odpady a ich delenie
Odpady sú neodmysliteľnou, zväčša negatívnou, súčasťou dnešnej konzumnej
spoločnosti a jej uponáhľaného spôsobu života. Častokrát a pre mnohých ľudí je
predsa pohodlnejšie rýchlo a pohodlne kúpiť potraviny (polotovary), výrobky dennej
spotreby, výrobky pre domácnosť zložené alebo zabalené v materiáloch, ktoré sú pre
naše životné prostredie zaťažujúcim faktorom.
Príroda nemá k dispozícii žiadne organizmy, ktoré by ich dokázali rozložiť
a zaradiť ich do kolobehu látok v prírode. Mnohé odpady je možné recyklovať, ibaže
to od producentov vyžaduje precízne a zodpovedné triedenie odpadu (separáciu) už
v samotných domácnostiach, firmách a priemyselných podnikoch. Každopádne
najzodpovednejšie a najmúdrejšie sa javí riešenie znižovať produkciu odpadov.
Delenie odpadov
Odpady v spoločnosti môžeme rozdeliť v zásade do niekoľkých základných
skupín podľa miesta ich produkcie: priemyselný odpad, komunálny odpad, biologický
odpad, rádioaktívny odpad.
1.

2.
3.

Priemyselný odpad: vzniká pri výrobnej činnosti, je nepoužiteľný pre ďalšiu
výrobu, môže byť horľavý, jedovatý prípadne zapáchajúci a nebezpečný pre
zdravie človeka.
Delenie priemyselných odpadov:
a) tuhé priemyselné odpady: ukladaný na skládkach, z ktorých hrozí únik
škodlivých látok, zápach a prach v okolí, je tu vysoká pravdepodobnosť
možného znečistenia pôdy alebo podzemných vôd.
b) kvapalné odpady: priamo vypustené do riek, jazier, morí, kde pod ich
vplyvom hynie všetko živé; ohrozujú zdroje pitnej vody, ktoré sú po
kontaminácii nepoužiteľné.
c) plynné odpady: ide o priemyselné exhaláty, ktoré prúdia z priemyselných
komínov do ovzdušia a môžu obsahovať napríklad zlúčeniny síry, uhlíka,
dusíka; prach, popolček; olovo, kadmium, ortuť alebo rádioaktívne látky.
Komunálny odpad: je produkovaný obyvateľmi v sídlach (dedinách, mestách).
Biologický odpad: obsahuje odumreté časti tiel organizmov, napríklad z lesa.
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4.

Rádioaktívny odpad: je vyhorené jadrové palivo, ktoré patrí
k najnebezpečnejším a k najobávanejším druhom odpadu z hľadiska zdravia
človeka a ochrany životného prostredia.

5.2 Čo kupujeme?
„Je toľko vecí, ktoré nepotrebujem.“
Aristoteles
Je dôležité vedieť, do akej miery je tovar, ktorý kupujeme, priateľský životnému
prostrediu alebo nie. K tomuto zisteniu nám môže poslúžiť niekoľko otázok:
1. KOĽKO INFORMÁCIÍ MÁTE?
Na výrobku má byť uvedené, že chráni životné prostredie a mal by obsahovať presné
údaje o tom, z čoho je vyrobený a ako. Ak tieto informácie chýbajú, je to podozrivé.
2. KOĽKO PRÍSAD VÝROBOK OBSAHUJE?
V jedle sú často škodlivé prísady, sú to väčšinou chemikálie, ktoré predlžujú
trvanlivosť, alebo vďaka ktorým má potravina lepší vzhľad. Takéto výrobky vám viac
uškodia, ako prospejú.
3. KDE BOL VÝROBOK VYROBENÝ?
Čím väčšia je vzdialenosť od miesta, kde bol tovar vyrobený, tým viac paliva bolo
potrebné na jeho dopravu k vám. Je to ďalšia z informácií, ktorá má slúžiť ako
argument proti zahraničným výrobkom a mal by podporiť predaj miestneho tovaru.
4. OBSAHUJE ŠKODLIVINY?
Výrobky, ktoré škodliviny obsahujú, ničia životné prostredie. Jedy, ako napr.
odfarbovač, sa spláchnu do záchoda alebo umývadla a kontaminovaná (znečistená)
voda skončí v rieke.
5. AKO BOL VYROBENÝ?
Zdá sa, že niektoré výrobky sami o sebe nie sú škodlivé, ale pri ich výrobe môže trpieť
životné prostredie.
6. KOĽKO OBALOV SA POUŽÍVA?
Vrstvy papiera a umelej hmoty, ktoré musíte rozbaliť, sú zbytočným plytvaním.
7. AKO JE MOŽNÉ ODPAD RECYKLOVAŤ?
Informácia o možnosti recyklácie by mala byť uvedená na obale. Mnoho výrobkov je
zabalené po dvoch a viacej kusoch, takže kupujeme viac než potrebujeme. Zatiaľ
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najväčším problémom životného prostredia je naša príliš veľká spotreba. Táto
technika predávania ešte zhoršuje situáciu.
8. KOĽKO ĎALŠÍCH ZNAČIEK FIRMA EŠTE PREDÁVA?
Niektoré firmy predávajú veľmi podobné výrobky pod rôznymi menami a z nich sú
niektoré priateľské životnému prostrediu viacej, niektoré menej.

5.3 Čím nás ovláda spotreba?
... Zistilo sa, že len 30 % zákazníkov, ktorí prídu do supermarketu alebo väčšieho
obchodu, si vytvorí zoznam tovaru, ktorý chce nakúpiť. 15 % zákazníkov nakupuje
pravidelne viac než pôvodne chceli. Prečo? ....
... Pochod supermarketom začína napravo - to je základný zákon sveta tovaru.
Ľudské pohyby sa vždy orientujú na pravú stranu, ľudia sa naučili jazdiť vpravo
a rovnako ich pohľad mieri a sústreďuje sa sprava doľava, proti smeru hodinových
ručičiek. Vpravo sa teda nachádzajú regále plné a pestré, chcú nás oslniť čo
najpestrejšou paletou výrobkov a tovarov ...
... Pomocou farieb pôsobia na naše zmysly svietivo červené paradajky, čerstvý šalát
z poľa - ovocie a zelenina predstavujú záruku kvality a čerstvosti tovaru. Podobnú
stratégiu sleduje umiestnenie čerstvých pekárenských výrobkov pri vchode ...
... V hlave každého zákazníka sa odvíja priebeh vlastného filmu; ráno musí najprv
raňajkovať ...
... A tak sled tovarov pokračuje podľa princípu: dôležité je, aby sa zhodoval časovým
harmonogramom zákazníka a „strávi“ s ním celý jeho deň. Po raňajkách a desiate
príde obed - teda mäso, ryby, korenie, zeleninové konzervy a balené šaláty ...
... Supermarket však zákazníka nezvádza, len to zariadi tak, aby sa nechal zviesť
sám. Tento obchodný trik spočíva v tom, že nikto z nás ani len netuší ...
... Drahý tovar má byť nielen vystavený vo výške očí, ale tiež vo výške rúk, lacnejší
tovar má byť potom „ukrytý“ dole alebo vyššie hore. Zákazník obvykle uchopí tovar
impulzívne, pričom musí byť pre neho zároveň opticky pôsobivý, ale tiež ten, ktorý je
pre zákazníka ľahko prístupný. Kontakt s tovarom potom urýchľuje rozhodnutie ...
... Základné potraviny, ako múka, cukor, soľ a olej, ležia takmer na konci vľavo dole.
Ide o tak vyhľadávaný tovar, že ho môžeme postaviť kamkoľvek a zákazník si ho
nájde. Hlavne aby pred ním prešiel a nakupoval pri iných regáloch ...
... Približne za dvadsať minút, po celkovej obhliadke supermarketu, ide zákazník
s plne naloženým vozíkom k pokladniam - k veľkému stresovému faktoru na svojej
ceste, ktorý znamená čakanie a často „trápenie“ detí. Veľa obchodov „útočí“ na
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malých zákazníkov a vystavuje regále so žuvačkami, cukrovinkami, čokoládou
a hračkami, ktoré stavia priamo do cesty. Nazývame ich tiež „vyplakaným“ tovarom ...

5.4 Námety na aktivity
Jeden občan v súčasnosti vyprodukuje ročne až 350 kg odpadu. Množstvo
konečného odpadu môžeme znížiť, ak ho budeme správne triediť (separovať).
















Sklené fľaše odnes do výkupu, ostatné (nezálohované) sklo daj do triedeného
zberu. Rozlišuj bezfarebné a farebné sklo.
Papier odovzdaj do zberu bez fólií a fotopapiera.
Oddeľuj hliník (alobal, hliníkový riad, príbor, viečka z jogurtov, obal z cukroviniek,
rybie konzervy a pod.) a odnes ho do špecializovaných výkupov, či zberní.
Textil môžeš darovať príbuzným alebo charitatívnym spolkom, ktoré takýto zber
organizujú pre oblasti sveta postihnuté prírodnými katastrofami, pre chudobných
a bezdomovcov.
Hračky môžeš venovať mladším príbuzným alebo ponúknuť pre deti v detských
domovoch.
Zisti, kde sú v tvojom okolí zberne druhotných surovín a využívaj ich.
Desiatu si dávaj do plastovej škatuľky - netreba ju každý deň baliť do novej fólie.
Nápoj si nos v tej istej fľaši.
Ktoré z týchto činností vykonávaš pravidelne? Snažíš sa aj o iné spôsoby triedenia
odpadu vo vašej domácnosti? V súčasnosti v priemyselných krajinách je súčasťou
kuchynskej výbavy aj tzv. drtič odpadu. Poznáš túto vymoženosť techniky? Opíš,
ako funguje a aké sú jej výhody pre domácnosť?
Kúpil si si, žiadal si, alebo si dostal za posledné mesiace nejakú vec, ktorú si za
pár dní, či týždňov považoval pre teba za nepotrebnú? Koľko takýchto vecí by si
dokázal ísť teraz - ak by to šlo - vrátiť do obchodu? Uveď, aké by to boli veci a
pokús sa vysvetliť, prečo si sa tak rozhodol?
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6

PÔDY

6.1 Základné pojmy a delenie pôd
ÚRODNOSŤ
Úrodnosť pôd určuje hrúbka humusovej vrstvy, ktorá je najúrodnejšou časťou pôdy.
ZLOŽENIE PÔDY
Pôda sa skladá z týchto zložiek:
PEVNÉ ZLOŽKY
Úlomky hornín
KVAPALNÉ ZLOŽKY
Voda
PLYNNÉ ZLOŽKY
Ovzdušie
Okrem toho obsahuje aj telá živých organizmov (baktérie, dážďovka, krt, hmyz,
atď.), prípadne odumretých tiel organizmov.
PÔDNY PROFIL
Pod pojmom pôdny profil rozumieme zvislý rez pôdou.
PÔDOTVORNÉ ČINITELE
1. Materská hornina
2. Podnebie
3. Reliéf
4. Činnosť organizmov (aj človeka - antropogénna činnosť)
5. Podzemná voda
PEDOSFÉRA
Pedosféra - je časť zemskej kôry, ktorú tvorí pôda.
ERÓZIA PÔDY
Môže vzniknúť na svahoch so slabou vegetáciou, pričom sa znižuje hrúbka pôdy. Ide
o rozrušovanie pôdy pôsobením vetra, vody a ľadu.
NA SLOVENSKU SA VYSKYTUJÚ TIETO PÔDNE TYPY
Černozem, hnedozem, hnedé lesné pôdy, podzoly, rendziny, nivné pôdy, lužné pôdy.

22

OCHRANA PÔD
Ochrana a zveľaďovanie pôdneho fondu patrí medzi prvoradé úlohy, ktoré sa
v každom vyspelom štáte dôsledne kontrolujú!
PÔDOZNALECTVO
Zaoberá sa skúmaním, vznikom, vývojom, vlastnosťami, rozšírením a ochranou pôdy.
ZNEHODNOCOVANIE PÔDY SPÔSOBUJE
1. Vodná erózia
2. Veterná erózia
3. Zástavba
4. Prehnojovanie priemyselnými hnojivami
5. Nesprávne obrábanie
6. Vyrubovanie lesov
7. Zlé hospodárenie
PÔDY ROZLIŠUJEME PODĽA PH
¾ pH pod 7
¾ pH = 7
¾ pH nad 7

kyslá
neutrálna
zásaditá

PÔDY ROZLIŠUJEME PODĽA ŠTRUKTÚRY NA PÔDNE DRUHY
A. PIESOČNATÉ
DRSNÉ
B. HLINITO-PIESOČNATÉ
ZRNITÉ
C. HLINITÉ
TROCHU ZRNITÉ
D. ÍLOVITÉ
MAZĽAVÉ-MASTNÉ
PÔDY ROZLIŠUJEME PODĽA VLASTNOSTÍ NA PÔDNE TYPY
I. ČERNOZEM - najúrodnejšia pôda, s najväčším humusovým horizontom
II. HNEDOZEM - veľmi úrodná poľnohospodárska pôda
III. HNEDÉ LESNÉ PÔDY - nájdeme v listnatých lesoch
IV. PODZOLY - vyskytujú sa v ihličnatých lesoch
V. RENDZINY - sú pôdy v krasových oblastiach Slovenska
VI. NIVNÉ PÔDY - pôdne typy na nivách riek
VII. LUŽNÉ PÔDY - sa vyskytujú na malých plochách lužných lesov
VIII. ČERVENOZEM - v dažďových pralesoch a na savanách
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IX. ŽLTOZEM - v subtropických lesoch aj červenozem
X. GAŠTANOVÉ PÔDY - na stepiach aj černozem
XI. ŠKORICOVÉ PÔDY - v subtropických krajinách
XII. PÚŠŤOVÉ PÔDY - v púštových oblastiach
XIII. PODKAP
Navzájom sa odlišujú vlastnosťami, farbou, spôsobom a podmienkami ich
vzniku. U nás sa vyskytujú pôdne typy I. - VII.

6.2 Pôdny fond nie je neobmedzený
Pôdu definujeme ako najvrchnejšiu časť litosféry. Pôda je však niečo viac. Je
ako živý organizmus - obsahuje v sebe neustále sa pohybujúcu a meniacu sa vodu
prenášajúcu živiny, organizmy, ktoré kypria pôdu a pomáhajú jej dýchať, vzduch
a plyny podporujúce rast rastlín ...
Všetko, čo sa dostane do pôdy, sa skôr či neskôr vráti k človeku. Zdravá pôda
môže obsahovať užitočné prvky a dokonca prírodné antibiotiká, ktoré sa cez
potraviny dostanú do nášho tela. Nezdravá pôda však môže obsahovať dusičnany,
ťažké kovy a jedy, ktoré taktiež skončia v našom organizme. Preto starostlivosťou
o pôdu vyjadrujeme aj starostlivosť o nás samých.
Viac než desatina pôdy našej planéty bola v posledných rokoch podstatne
zbavená úrodnosti a v samotnej Európe bolo poškodených 17 % pôdy - takáto miera
poškodenia môže vážne ohroziť výživu ľudstva a aj celý potravinový reťazec.
Hlavnou príčinou ničenia pôdy je odlesňovanie a zlé obrábanie pôdy (nevhodné
používanie ťažkých mechanizmov). Nepriaznivo pôsobia aj kyslé dažde, imisie
a prehnané používanie umelých hnojív. Tieto faktory zvyšujú obsahy ťažkých kovov
v pôde, a tie sa cez potravinové reťazce dostávajú do našich organizmov.
Omnoho nebezpečnejšie sú však pesticídy. Mnohé tieto látky boli pôvodne
určené na vojny a až neskôr sa začali používať na „mierové“ účely. Jeden
z katastrofálnych následkov za všetky: v nemenovanej mexickej provincii bola
zorganizovaná kampaň proti komárom z rodu Anopheles, ktorí prenášajú maláriu.
Ako ničiaci prostriedok bolo použité DDT - pesticíd, ktorý bol neskôr pre svoje
dlhodobé nepriaznivé účinky zakázaný vo väčšine krajín sveta. DDT bolo voľne
rozprášené po krajine, takže mačkám, ktoré sa pohybovali na tomto území, sa
nalepilo DDT na labky. Keď si ich potom dôkladne olízali (je to ich zvykom), dostali do
svojho organizmu vysoké dávky jedu.
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Následky sa onedlho prejavili poruchami centrálnej nervovej sústavy
a následným uhynutím mačiek. V dôsledku toho sa premnožili myši, ktoré zožrali
väčšinu potravinových zásob a miestne obyvateľstvo začalo hladovať.
Nakoniec; vážnou chorobou pôdy je takzvané zasoľovanie. Vzniká pri
nesprávnom umelom zavlažovaní, keď prostredníctvom vzlínavosti vody dochádza
k vyzrážaniu minerálnych solí (zvyškov umelých hnojív) na povrchu zeme.
O krehkosti pôdneho organizmu sa môže presvedčiť každý z vás. Stačí, keď si
všimnete, ako vyzerá pôda v okolí sídlisk, ktorá bola rozrytá buldozérmi. Aj po
niekoľkých rokoch sa na nej ťažko uchytí tráva, a rastie na nej iba najodolnejšia
burina.
Nezabúdajme, že pôda vznikala po dlhé stáročia bez rozdielu jej sfarbenia.
Jediné čo môže proces tvorby pôdy urýchliť sú vhodné klimatické podmienky. Napriek
tomu 2-3 cm vrstvy pôdy sa vytvoria za dlhých 300 - 1000 rokov.
Vážnym problémom, ktorý si nevyberá medzi krajinami sveta, je napríklad
vodná a veterná erózia pôdy. Do akej miery postihuje pôdy na Slovensku vodná
erózia? Odpoveď na túto otázku dáva nasledujúca tabuľka.
Aktuálna vodná erózia PPF v SR (%)
Bez prejavu erózie
28 %
Slabá erózia
47 %
Stredná erózia
22 %
Ostatné
3%
Zdroj: MP SR
PPF - poľnohospodársky pôdny fond

6.3 Námety na aktivity
 Erózia pôdy (jednoduchý pokus):
Pomôcky: črepník s rastlinou, črepník s pôdou, dva poháre, polievaciu kanvicu.
Postup: Črepník s rastlinou vlož do pohára, rovnako aj črepník s pôdou. Potom
nalej približne rovnaké množstvo vody z kanvice do oboch črepníkov. Pozoruj, čo
sa objaví v pohároch. Je medzi pretečenou vodou z črepníkov rozdiel?
Pozorovanie: črepník s rastlinou - preteká voda pomalšie a je čistejšia, črepník bez
rastliny - preteká voda rýchlejšie a strháva so sebou aj pôdu.
Zistenie: Korene rastlín spevňujú pôdu a chránia ju pred eróziou.
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 Pokús sa vysvetliť termín „ekologicky čisté potraviny“. Kde vo svete sa dnes dajú
takéto potraviny kúpiť? Prečo majú práve taký názov? Ako sú pestované,
spracovávané, vyrábané?
 Ako by si riešil situáciu, keby jedného dňa zmizli všetky plochy ornej pôdy?
Ponúkni riešenia tejto zvláštnej, ale nie nereálnej situácie.
 Vedel by si potravinovú krízu vyriešiť ako génový inžinier? Aké možnosti riešenia
by si dokázal hladujúcemu svetu ponúknuť? Čo myslíš, ktoré ďalšie profesie môžu
byť nápomocné pri riešení potravinových problémov? (kozmonauti, biológovia ...)
 Pokús sa nakresliť symbol, ktorý by vyjadroval nenahraditeľnosť pôdy v živote
človeka.
 Aké sú možnosti človeka v „boji“ s veternou eróziou? Vetrolam, obnova
poškodených lesných porastov, ochrana existujúcej vegetácie ...
 www: http://www.enviro.gov.sk/minis/ - Ministerstvo životného prostredia
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7

JEDOVATÉ RASTLINY

7.1 U nás rastúce jedovaté rastliny
Na jar sa môžeme v prírode stretnúť s týmito jedovatými druhmi rastlín:
snežienka, lykovec jedovatý, šafrány (krokusy), narcisy, záružlie, agát,
konvalinka, lastovičník.
V letnom období k jedovatým rastlinám pribúdajú ďalšie druhy: ľuľkovec
zlomocný, blen čierny, durman, kúkoľ.
Jeseň môže byť v tomto smere nemenej nebezpečná: jesienka, plody kaliny,
bršlenu, vtáčieho zobu, bazy čiernej, imela.
Ale pozor, jedy ukryté v častiach tela rastlín nás môžu zasiahnuť počas
akéhokoľvek ročného obdobia, preto opatrne s jadrami marhúľ, ktoré obsahujú
jedovatý kyanovodík. Platí pravidlo, že žiadne jadrá z kôstkového ovocia nie sú
vhodné ako pochúťka pre deti.
Medzi ďalšie zdraviu škodlivé rastliny patria:
Kola zákončistá: droga sa pripravuje výberom semenných klíčkov z plodov a ich
následným prepláchnutím vodou. Sušia sa na slnku, aby sa zbavili povrchovej blanky.
Niekedy sa konzervujú alkoholom. Domorodci používajú predovšetkým čerstvú drogu.
Hlavnou účinnou látkou drogy je kofeín (0,5 - 3,0 %). Kola pôsobí ako silný
povzbudzujúci prostriedok hlavne pri vyčerpanosti. V súčasnej dobe sa používa na
prípravu osviežujúcich nápojov. Nápoje Cola-cola a Pepsi-cola sú nevhodné pre deti
pre obsah kofeínu.
Chinínová kôra: droga je veľmi dôležitá pre farmaceutický priemysel. Zdrojom
chinínovej kôry je chinovník, pochádzajúci z východných svahov Ánd v Bolívii, Peru
a Ekvádoru. Pestuje sa však aj v iných tropických oblastiach. Droga bola dovezená do
Európy v 17. storočí. Najdôležitejšou látkou je chinín. Jeho obsah v kôre je 2 - 9 %.
Nápoje Tonic, Chito a pod. nie sú vhodné pre deti, lebo obsahujú chinín, ktorý má
nepriaznivé účinky na mladý organizmus.
Mak siaty: z nedozretých makovíc niektorých odrôd maku sa môže zložitým
postupom získavať ópium. Je to surovina na výrobu liekov, no môže slúžiť aj na
nelegálnu výrobu drogy s názvom heroín, ktorý je vysoko návykový. Heroín trvalo
poškodzuje zdravie človeka, ktorý sa jeho požívaním vystavuje nebezpečenstvu
predávkovania heroínom. To môže mať za následok aj smrť.
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7.2 Námety na aktivity
1. Pokús sa odpovedať na položené otázky, odpovede si dobre premysli.
(a) Čo si myslíte, že sa stane, keď odtrhnem kvet rastliny?.....................................
(b) Čo sa stane, ak poškodím podzemnú časť chránenej rastliny? .........................
(c) Ako človek využíva rastliny vo svoj prospech? ...................................................
(d) Poznám nejaké ochranárske organizácie? Aké aktivity vykonávajú ich
členovia? ...............................................
2. Čo môžem robiť proti ničeniu (devastácii) prírody?
• dbať o osobnú hygienu a zabraňovať šíreniu nákaz.
• smetie, papiere dávať len do smetných nádob, na verejné smetiská;
• neklásť zbytočne a hlavne nezodpovedne oheň; chrániť zeleň,
• znečistené, jedovaté tekutiny liať do odpadových vôd;
• neplytvať vodou a elektrinou.
3. Poznám jedovaté rastliny, huby? Upozorňujem na ne deti a neinformovaných?
Pri tejto aktivite môžeme využiť záujem žiakov o počítače a v rámci
medzipredmetových vzťahov uskutočniť túto aktivitu v spolupráci s počítačom
a internetom. Príklad vhodných webových stránok: www.nahuby.sk - internetová
stránka o hubách, ich identifikácii, zbere, výskyte. Nájdete tu spracovaný aj atlas
húb.
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8

ĎALŠIE AKTIVITY NA ZÁVER

 Aktivita: Naša budúcnosť
Čas: 30 minút
Cieľ: Zamyslieť sa nad vlastným konaním
Pomôcky: obrázky prírody z časopisov, lepidlo, papier, farbičky.
Postup: Vystrihnúť obrázok (fotografiu) prírodnej krajiny z časopisu, nalepiť ho na
výkres (do zošita). Vedľa k nemu dokresliť, ako by tá istá krajina mohla vyzerať
o 10 - 20 rokov, ak človek nezmení svoje správanie sa voči prírode. Je možné
previesť túto aktivitu aj opačným smerom, s obrázkom krajiny, ktorú svojou
činnosťou človek zmenil. Diskusia.
 Aktivita: Balónová hra
Čas: 20 minút
Cieľ: Upevnenie vedomia si vlastných práv.
Pomôcky: farbičky, papier
Postup: Žiaci v tejto známej hre uvedú svoje práva do nakresleného vzdušného
balóna. Predstierame situáciu, že náš balón veľmi rýchlo klesá k zemi, a preto je
potrebné zbaviť sa menej potrebných vecí, v našom prípade práv. Žiaci ich
vyhadzujú z balóna postupne až po hranicu napríklad 3 - 4 práv, ktoré považujú
za najdôležitejšie pre svoj život.
Zoznam práv, ktoré uvedieme na úvod aktivity: právo na vlastný priestor, právo na
čisté prostredie, právo na rovnosť pred zákonom, právo na lásku a city, právo na
platené prázdniny, právo na to byť iný, právo na rekreáciu, právo na jedlo a vodu,
právo na to byť vypočutý, právo na účasť v demokratickom procese.
 Aktivita: Lovci ľudí
Čas: 20 minút
Cieľ: Podnietiť motiváciu na pozdvihnutie environmentálneho cítenia.
Pomôcky: pero, kancelársky papier
Postup: Úloha žiakov spočíva v tom, aby našli niekoho v kolektíve žiakov, kto:
a) neumýva riad pod tečúcou vodou,
b) zasadil strom,
c) ak si umýva zuby, používa hrnček na vodu,
d) používa obidve strany papiera predtým, než ho zahodí, atď. (ďalšie námety
môžu vymýšľať aj žiaci).
Výsledné počty nájdených žiakov prediskutujte. Prečo to robím?, Aký to má
význam? Má to význam len pre človeka alebo aj pre naše životné prostredie?, Ako
môžem svoje správanie preniesť na ostatných ľudí? Aké sú moje pocity? atď.
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 Upozorniť na niektoré významné dátumy z environmentálneho kalendára:
22. 3. Svetový deň vody,
23. 3. Svetový meteorologický deň,
1. 4. Svetový deň vtáctva,
7. 4. Svetový deň zdravia,
22. 4. Deň Zeme,
5. 6. Svetový deň životného prostredia,
16. 9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy,
3. 10. Svetový deň zvierat,
29. 12. Svetový deň biodiverzity.
Jednotlivé dátumy môžeme so žiakmi na vyučovacej hodine prediskutovať.
Napríklad o ich dôležitosti, potrebe, význame z celospoločenského hľadiska.
V rámci uvedených dátumov zorganizovať prípravu vedomostných kvízov, kútikov
prírody v spolupráci s učiteľmi biológie, výstavou najlepších žiackych nápadov
a riešení problémov nášho životného prostredia, usporiadaním výtvarnej súťaže
atď.
 Aktivita: Krížovka
Čas: 10 minút
Cieľ: Poukázať na živú prírodu ako neoddeliteľnú súčasť nášho životného
prostredia.
Pomôcky: papier, pero, príp. predtlačený vzhľad krížovky už rozdáme žiakom.
Stromy pohlcujú prach, sú .......... (tajnička = vysávače);
1. potrava pre kone (ovos),
2. stonka s listami (byľ),
3. topoľ, ktorému sa stále trasú listy,
4. obrúčkavec s opaskom, žijúci v pôde (dážďovka),
5. listnatý strom - list má v znaku Kanada,
6. domáci mäsožravec, ktorý sa živí myšami (mačka),
7. orgány zraku (oči),
8. biotop stromov (les).
 Aktivita: Ekohra - pavučinky
Čas: 15 minút
Cieľ: Naučiť žiakov citlivejšie vnímať a uvedomovať si vzájomné krehké vzťahy
medzi jednotlivými zložkami krajiny.
Pomôcky: klbko vlny, nožnice
Postup: Živá aj neživá príroda sú popretkávané vzájomnými vzťahmi, ak hoci len
1 zložku z krajiny vyberieme, naruší to vzťahy v celej krajine. Hru hrajú všetky deti
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postavené v kruhu, pričom jeden z nich drží klbko vlny a začína: „Ja som rieka
a žije vo mne kapor.“ Hodí klbko spolužiakovi a ten pokračuje: „Ja som kapor
a potrebujem kyslík.“
Všetky živé organizmy sa viažu na ekosystém rieky. Hra pokračuje, pokiaľ sa
klbko neminie. Potom naznačíme prestrihnutie čo i len 1 nitky v celom reťazci
spojov a diskutujeme aké sú možné následky takéhoto konania v prírode.
Upozorníme, čo sa stane, ak niekto rieku znečistí. Námetom na hru môže byť
ľubovoľný ekosystém.
 Aktivita: Naša zemská pologuľa
Čas: 45 minút
Cieľ: Zamyslieť sa nad ďalšou existenciou človeka na planéte Zem.
Pomôcky: biely baliaci papier, školské kružidlo, farbičky, pravítko, magnetky,
nožnice.
Postup: Na 1 biely baliaci papier školským kružidlom nakreslíme kružnicu s čo
najväčším priemerom (najlepšie je previesť prípravnú časť aktivity vopred).
Kružnicu potom rozdelíme na 2 polovice a rozstrihneme. Každá z nich bude
predstavovať zemskú pologuľu.
Žiakov rozdelíme do 4-členných skupín, pričom každá z nich dostane 1 pologuľu.
Ich úlohou bude v 1 skupine nakresliť, ako by si želali, aby vyzerala naša Zem
a v 2 skupine na druhú pologuľu nakreslia, ako podľa nich momentálne naša Zem
vyzerá (znečistenie vody, ovzdušia, pôdy, celkový vzhľad krajiny ...). Na záver obe
zemegule spojíme a pripneme na magnetickú tabuľu ako celistvú Zem. V tejto
chvíli môžeme začať diskusiu o tom, čo sa na našej planéte deje, aké následky to
má na naše životné prostredie a na ľudí. V prípade viacerých žiakov je možné
zemeguľu rozdeliť aj na 4 časti a na záver spojiť najprv 2 štvrtiny Zeme podľa
predstáv žiakov a potom 2 štvrtiny Zeme v skutočnosti.
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Odkazy na zaujímavé internetové stránky:
http://www.sazp.sk/
http://www.greenpeace.sk
http://www.wolf.sk
http://www.zmz.sk
http://www.lifeenv.gov.sk
http://www.e-filip.sk
http://oddych.sk/jaskyne/
http://www.changenet.sk/sosna/
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