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TÉMA: 

ČAS: až 90 minut 

CÍLE: 

 Studenti pochopí mechanismus tvorby smogu 

 Studenti budou znát antropogenní vlivy na tvorbu smogu 

 Studenti znají efekty smogu 

 Studenti budou vědět, jak zmírnit znečištění ovzduší 

 Formování správného chování během dnů s překročenými limity polétavého prachu 

PRACOVNÍ METODY A FORMY: 

 Brainstorming 

 Individuální práce 

 Práce ve skupinkách 

 Mentální map (myšlenky) 

 Pracovní karty 

 Barevné papíry (5 barev) 

 Práce s textem 

PRÁCE V HODINÁCH:  

1. Úvod do problematiky výuky: Brainstorming – Co je smog? Jaké jsou jeho typy? Myslíte, že je smog 

nový fenomén, který se dříve neobjevoval? (Můžete citovat příběh Londýnského velkého smogu, 

který byl v Londýně od 5.-9. prosince 1952, což vedlo k environmentální katastrofě a smrti tisíců 

Londýňanů.)  

2. Film 

3. Vyučující pověsí na tabuli velký papír s nápisem "SMOG" – téma mentální mapy. Společně se 

studenty stanoví podkategorie spojené se smogem k práci ve skupinách: 

 ODKUD SMOG POCHÁZÍ? – ZDROJE (PŘÍČINY SMOGU) 

 TYPY ZNEČIŠTĚNÍ A JEJICH NORMY V EVROPĚ A MÉ ZEMI 

 ENVIRONMENTÁLNÍ A ZDRAVOTNÍ DŮSLEDKY SMOGU 

 JAK SE CHOVAT BĚHEM PŘEKROČENÍ LIMITŮ NEBO VE ZNEČIŠTĚNÉM OVZDUŠÍ? 

 KTERÁ JSOU NEJČISTŠÍ A NEJVÍCE KONTAMINOVANÁ MÍSTA NA SVĚTĚ? KDE PROBĚHLY 

ÚSPĚNÉ KAMPANĚ ČI MAJÍ ANTISMOGOVÁ OPATŘENÍ? 

4. Práce ve skupinkách – po 5 žácích, každá skupinka dostane jedno téma z výše uvedených a 

materiály pro jejich zpracování. Skupinka vytvoří část mentální mapy na dané podtéma na listy 

papíru – každé téma má odlišnou barvu. Jakákoliv technika může být použita – kreslení, pracovní 

kartičky, diagram atd.   

5. Každá skupina si vybere kapitána, který umístí výsledky jejich skupinové práce na mentální mapu 

vylepenou na tabuli.  

6. Shrnutí – každý kapitán informuje o tématu zpracovaném jeho skupinou. 
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