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TÉMA: 
 
ČAS: 45 minut 
 
CÍLE: 
 

 Identifikace problému znečištění ovzduší v místě bydliště 
 Identifikace zdrojů znečištění ovzduší  
 Hledání příkladů dobré praxe v sousedství 

 
UČEBNÍ METODY:  
 

 Ppt prezentace 
 Velký papír s rybí kostrou 
 Pracovní kartičky pro děti s rybí kostrou  
 Lepící papírky ve 4 barvách 

 
PRACOVNÍ MMETODY A FORMY: 

 Rozhovory 
 Řízená diskuze 
 Individuální práce 
 Skupinová práce 

 
   
PRÁCE V HODINÁCH:  
 

1. Úvod do problematiky: napište na tabuli slovo: VZDUCH. Následuje brainstorming – pomocné 
otázky:  

 Z čeho se vzduch skládá? (dusík, kyslík, oxid uhličitý, další plyny)  

 Žít v čistém prostředí (vzduch).  

 Jaké znečišťující látky se mohou nacházet ve vzduchu? (prach, těžké kovy, ozon, oxidy síry, oxidy 
dusíků, oxid uhličitý, plísňové buňky..). 

 Odkud pocházejí znečišťující látky? 

 Jaké mohou být důsledky výskytu znečištění? 

 Jaká mohou být řešení pro zlepšení kvality ovzduší? 

2. Film/prezentace ppt 
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  3.  Vyučující na tabuli umístí rybí kostru s hlavou a čtyřmi velkými kostmi (na konci souboru). Poté 

vyučující spolu s třídou identifikuje čtyři hlavní příčiny znečištění ovzduší (brainstorming)  

    

 Nízké emise (topeniště) 

 Doprava 

 Pálení odpadů/plastů 

 Vysoké (industriální) emise 

 

4. V další fázi vyučující rozdělí třídu do skupinek. Každá skupinka obdrží pracovní kartičku 
s rybí kostrou (formát A3) a sadu barevných papírků.  

5. Studenti na základě prezentace/filmu/textu sepíšou všechna možná řešení a nápady pro 
snížení vlivu znečištění.  

6. Po 10 minutách vedoucí každé skupinky prezentují výsledky jejich skupinové práce 
s pomocí lepících papírků, které umisťují k rybí kostře.  

7. Závěr: ze zajímavých nápadů v každé kosti se vytvoří plakát.  

8. Klaďte důraz na důležitost správného chování obyvatel (správná topeniště, dobrá kvalita 
paliva, nespalovat odpadky) v souvislosti s kvalitou ovzduší v jejich okolí. Informujte 
studenty, že nejvíce znečištění generují krby na dřevo, potom kotle na uhlí a nejméně 
plynové kotle.  

9. Vyučující se zeptá: která řešení můžou studenti zavést ve svém každodenním životě?  

 

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. 

 


