
CLEAN AIR CURRICULUM AS A BASE
FOR CLEAN ENVIRONMENT

Řešení pro čisté ovzduší



INFORMACE O OCHRANĚ 

OVZDUŠÍ, CO SE DÁ 

DĚLAT?

Dopis od Lucky



POUŽÍVAJÍ TVÍ RODIČE 
TEPELNÁ ČERPADLA? 



ALTERNATIVNÍ ZDROJE ENERGIE



Vláda má mnoho možností jak udržet čisté

Existují pravidla pro naše , továrny a            , která jsou zavedena

v různých zemích podle potřeb.
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Vláda má mnoho možností jak udržet čisté ovzduší.

Existují pravidla pro naše domy, továrny a  auta, která jsou zavedena v 

různých zemích podle potřeb.

DOBRÁ PRÁCE!



Na mnoha místech platí různá omezení pro kotle: například zákaz spalování

nekvalitního a vlhkého a zákaz používání starých kamen. V 

některých městech zavádí místní vláda úplný spalování uhlí a dřeva! 
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Na mnoha místech platí různá omezení pro kotle : například zákaz spalování

nekvalitního uhlí a vlhkého dřeva a zákaz používání starých kamen. V některých

městech zavádí místní vláda úplný zákaz spalování uhlí a dřeva! 

DOBRÁ PRÁCE!



Také existují pravidla pro továrny a auta.

musejí mít filtry na a  nemohou překročit dané 

limity. 

Jinak by musely zaplatit pokutu.               také mají emisní limity. 

Tyto limity jsou stanoveny Evropskou Unií.
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Také existují pravidla pro továrny a auta.

Továrny musejí mít filtry na komínech a nemohou překročit dané limity. 

Jinak by musely zaplatit pokutu. Auta také mají emisní limity. 

Tyto limity jsou stanoveny Evropskou Unií.

DOBRÁ PRÁCE!



Kvalita ovzduší můžeme zkontrolovat zde:

- online:

http://airindex.eea.europa.eu/

nebo na: http://portal.chmi.cz/aktualni-

situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi

- na aplikacích chytrých telefonů

http://airindex.eea.europa.eu/
http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/prehled-stavu-ovzdusi


INDEX KVALITY OVZDUŠÍ

Zdroj: https://www.pocasi-frydlant.cz/aqi.php



Dodatečná aktivita:

Tabulka znečištění ovzduší



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

Návod:

1.) Za použití děrovače nebo tužky vytvoř dvě díry v papírovém talíři.
2.) Prostrč bavlnku nebo provázek každou z děr a udělej uzel.
3.) Na jedné straně talíře namaluj obrázek, například obrázek
vztahující se k přírodě (zvíře, rostlina).
4.) Vezmi trochu vazelíny a rozetři ji po straně talíře, na které se bude
zachycovat znečištění.
5.) Chytač znečištění je hotový. Rozhodni se, kde chceš znečištění
měřit a chytač zde zavěs. Po nějaké době chytač sejmi a zkontroluj
množství zachyceného znečištění.

Dodatečná aktivita - Výroba chytače znečištění

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


DĚKUJI VÁM ZA 
SPOLUPRÁCI!

BUĎ ODE DNEŠKA 
STRÁŽCEM ČISTÉHO 

VZDUCHU I TY!

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.


