
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Co znečišťuje ovzduší?



CO JE VZDUCH?



Vzduch

• je směs různých plynů 
které dýcháme  

• je nezbytný pro život

• je všude kolem nás

• není vždy čistý

• může obsahovat různé látky -
někdy n e b e z p e č n é



CO JE SMOG?



SMOG

• nastává, když je ve vzduchu velké 
znečištění a málo větru

• škodí našemu zdraví

• objevuje se hlavně v zimě, když lidé 
spalují  dřevo, uhlí a někdy i odpad v 
jejich kamnech



PROMÍTÁNÍ FILMU
https://www.youtube.com/watch?v=_gYmwlnld8I

https://www.youtube.com/watch?v=_gYmwlnld8I


CO ZNEČIŠŤUJE 
OVZDUŠÍ?



air

Každý musí dýchat. Naneštěstí, někdy je hodně špinavý.

To se děje hlavně v zimě, kdy spalují nebo dřevo v jejich

pecích. Nebo také v případech, kdy lidé spalují jejich : plastové

láhve, oblečení, boty nebo hračky.

vzduch

lidé

uhlí
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Každý musí dýchat. Naneštěstí, někdy je vzduch hodně špinavý.

To se děje hlavně v zimě, kdy lidé spalují uhlí nebo dřevo v jejich pecích.

Nebo také v případech, kdy lidé spalují jejich odpad: plastové lahve,

oblečení, boty nebo hračky.

DOBRÁ PRÁCE!



air

Když se velmi malé a další nebezpečné látky dostanou do ovzduší z

. a počasí je nerozpustí. Říkáme že nastal

Částice prachu

komíny
smog



Když se velmi malé prachové částice a další nebezpečné látky dostanou do

ovzduší z komínů a počasí je nerozpustí. Říkáme že nastal smog.

DOBRÁ 
PRÁCE!



a továrny jsou problémem ve velkých   . 

Také znečišťují naše             !
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Auta a továrny jsou problémem v velkých městech.  

Také znečišťují naše ovzduší!

DOBRÁ 
PRÁCE!



OVZDUŠÍ ZNEČIŠŤUJE:



OVZDUŠÍ ZNEČIŠŤUJE:



OVZDUŠÍ ZNEČIŠŤUJE:



OVZDUŠÍ ZNEČIŠŤUJE:



STOJÍ ZA TO TŘÍDIT 
ODPAD?



Stojí za to třídit odpad!

Dá se z něj pak vytvořit plno věcí, 
například teplé svetry, batohy 
nebo stany.

Pamatujte, že odpad nesmíme 
pálit!

Musíme ho vytřídit a vždy házet do 
vhodně označených košů.



DĚKUJI VÁM ZA VAŠI 
SPOLUPRÁCI!

TEĎ UŽ VÍTE, CO 
ZNEČIŠŤUJE NÁŠ 

VZDUCH!

Podpora Evropské komise pro tvorbu tohoto materiálu

neznamená podporu obsahu, který odráží pouze názory

autorů. Evropská komise tak nemůže být zodpovědná za

jakékoliv užití informací v daném materiálu.


