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Milí žiaci,
stojíte na začiatku svojej účasti vo veľmi dôležitom 
projekte!

Z tejto knižky získate dôležité poznatky, ktoré budete 
potrebovať, aby ste sa mohli podieľať na starostlivosti o 
našu planétu. Každá osoba na tejto planéte, vrátane vás, je 
zodpovedná za svoj podiel na tejto starostlivosti. Hovoríme 
o zmene klímy (podnebia). 

Čo teda môžeme urobiť?

Neviete, čo je klíma? Neviete, čo je CO2? Nič si z toho 
nerobte. V tomto malom zborníku faktov nájdete odpovede 
na všetky otázky, a potom je tu pán Zelený, ktorý vám bude 
pomáhať. 

Tak hor sa za vedomosťami, a buďte v tomto smere 
nenásytní!
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 Čo je klíma?
Klíma (podnebie) a počasie nie je 
jedno a to isté. Aby sme porozumeli 
klíme, musíme ju odlíšiť od počasia. 

Počasie je niečo, čo môžete vidieť 
každý deň zo svojho okna. Niekedy 
prší, inokedy svieti slnko. Môže byť 
veterno, môže padať sneh, môže 
byť víchrica, horúco alebo chladno. 
Všetky tieto slová a mnohé ďalšie 
popisujú počasie. Počasie sa počas 
dňa mení mnohokrát, napríklad teplota.   

Viete, že?
Na najvyššej hore Afriky, 
Kilimandžáre v Tanzánii, 

je sneh? Ale každý rok ho 
ubúda.  

1
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 Čo je klíma?
Klíma je slovo, ktoré opisuje 
typické počasie pre určité 
konkrétne miesto. V Európe 
môžeme povedať, že sú naše 
letá teplé a zimy chladnejšie. 
Máme tiež jar a jeseň, čo s 
letom a zimou tvorí cyklus 
štyroch ročných období; to je 
typické najmä pre európsku 
klímu. V tropických krajinách, 
napríklad v krajinách okolo rovníka, 
je klíma veľmi odlišná. Sú tam teplé 
letá po celý rok, ale s obdobiami 
dažďov. To ukazuje, že v rôznych 
častiach sveta sú rôzne druhy 
klímy. Dokonca aj v Európe 
sú veľké rozdiely v klíme. 
Na severe v Škandinávii 
sú zimy mrazivé s 
množstvom snehu. Na 
juhu okolo Stredomoria sú 
zimy mierne a slnečné, bez 
mrazov.

ka, 

Viete, že?
Je možné zmeny teploty 
a súhrnu zrážok v čase 
pozorovať i z letokruhov 

stromov? To vedcom 
umožňuje študovať 
klímu v minulosti.
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Môj zborník faktov o klíme 

Zborník činností

Patrí:

Pán Zelený by rád vedel, ako sa pri rôznych teplotách obliekate. 
Prečo neurobiť činnosti 1a, 1b a 1c, ktoré žiakom umožnia 
pochopiť rôzne teploty, ktoré na nás majú vplyv?
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 Čo je zmena klímy?
K zmene klímy dochádza vtedy, keď sa počasie zmení 
natrvalo. Klíma na Zemi je veľmi citlivý systém. Stačí, aby 
sa len máličko zmenila, a dôsledky takej malej zmeny 
môžu byť veľké.
Naša planéta má klímu, ktorá trvá už veľmi dlho. Pretože to 
vieme, môžeme zasiať semená do zeme na jar, nechať ich 
vyrásť v lete a zožať úrodu na jeseň. To dokonale funguje 
v európskej klíme. Keby bolo leto veľmi chladné a snežilo 
by, úroda by vôbec nevyrástla. Alebo keby vial príliš silný 
vietor po dlhú dobu, úroda by sa úplne zničila. Keby k tomu 
došlo, mali by sme pri pestovaní potravinových plodín 
veľké ťažkosti.

Viete, že?
Potraviny predstavujú 

takmer tretinu celkového 
ľudského vplyvu na 

zmenu klímy. 

2
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 Čo je zmena klímy?
Najzávažnejším dôvodom pre zmenu 
klímy, ktorej dnes čelíme, je rast teploty 
na Zemi. Ak teplota stúpne o 1 stupeň 
Celzia, môže dôjsť k veľkým zmenám 
v prírode a v oceánoch. Pre nás ľudí 1 
stupeň Celzia nepredstavuje príliš veľký 
rozdiel. Pre niektoré živočíchy a rastliny 
to je však vec prežitia. Preto nechceme, 
aby sa teplota na našej planéte 
zvyšovala. O raste teploty sa môžete 
viac dozvedieť na strane 12.

Niektoré ryby sú extrémne citlivé na teplotu? Iba 
malý rozdiel teploty môže spôsobiť, že takéto ryby 
zahynú, iné sa nebudú môcť rozmnožovať, alebo 
sa jednoducho premiestnia na iné miesto, keď to 
bude možné. Niektorí odborníci dokonca tvrdia, 
že pre určité ryby bude zmena teploty o 1 stupeň 
Celzia to isté ako zmena teploty o 10 stupňov 
Celzia pre nás ľudí. Predstavte si rozdiel medzi 0 
stupňami a +10 stupňami Celzia!
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 Čo je príčinou zmeny klímy?
Veľa ľudských činností škodí životnému prostrediu. Naše 
činy spôsobujú znečistenie ovzdušia. Existuje mnoho 
rôznych typov znečisťujúcich látok, ktoré označujeme ako 
skleníkové plyny. Najdôležitejším z nich je plyn označovaný 
ako oxid uhličitý (CO2). CO2 je niečo, čo potrebujeme, 
pretože bez neho by bola teplota na Zemi 18 stupňov 
Celzia. Problém nastáva, ak je CO2 v atmosfére príliš veľa, 
pretože sa potom teplota na Zemi zvyšuje.

DEFINÍCIA:

Čo je znečistenie? 
K znečisteniu dochádza vtedy, keď 
chemické látky alebo ostatné materiály 
zamorujú vzduch, pôdu alebo vodu. 
Znečistenie vzduchu má negatívny 
vplyv na ovzdušie, znečistenie vody 
má nepriaznivý vplyv na vodu a život 
morskej fauny, znečistenie 
pôdy má nepriaznivý vplyv na 
pôdu, kde ničí život v pôde 
a narúša životné prostredie. 
Ľudia spôsobujú znečistenie 
zvyčajne viacerými spôsobmi. 
Tým môže byť čokoľvek: od 
odhadzovania odpadkov na zem, 
cez jazdu automobilom, až po veľké 
továrne, ktoré vypúšťajú znečis-
ťujúce látky do ovzdušia. Dochádzať 
môže i k prírodnému znečisteniu 
napr. erupcii vulkánov alebo vplyvom 
iných prírodných katastrof.
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 Čo je príčinou zmeny klímy?
Dva dôvody, prečo je CO2 problémom, sú: 

 ● Spaľovanie fosílnych palív, ako je uhlie, ropa alebo 
plyn, na získanie energie. To znečisťuje ovzdušie 
ďalším CO2 (skleníkový plyn). 

 ● Ďalším problémom je výrub lesov bez opätovného 
zalesňovania. Les pri svojom raste „pojedá“ CO2. 
Preto sú stromy skladiskom CO2. To pomáha vzduch 
čistiť. Dôvodom pre to je fotosyntéza.

3

Môj zborník faktov o klíme 

Zborník činností

Patrí:

íí

Pán Zelený na strane 11 zostavil 
niekoľko tvrdení o klíme a zmene klímy. 
Môžete skontrolovať, či sú správne? 
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 Čo je príčinou zmeny klímy?
Stromy potrebujú vodu, slnečný svit a CO2 zo vzduchu. 
Z nich strom vytvára istý druh cukru nazývaného glukóza, 
ktorý potrebuje pre svoj rast. Kyslík odchádza späť do 
ovzdušia. A to je dobre, pretože kyslík je niečo, čo my ľudia 
potrebujeme na dýchanie. 

Potrebujeme veľa energie. Energiu potrebujeme na 
vykurovanie našich domov v zime, k príprave jedla alebo 
na pozeranie televízie. Každé elektrické zariadenie 
potrebuje pre svoju funkciu energiu. Každý nový produkt, 
ktorý kupujeme, napríklad oblečenie a hračky, zvyčajne 
vyžadovali pre svoju výrobu energiu. A pri nákupe potravín 
si musíme uvedomiť, že výroba potravín tiež vyžaduje 
energiu. Preto nie je dobré, keď sa potraviny vyhadzujú. 

Z toho je vidieť, že to nie sú iba škaredé továrne, ktoré 
znečisťujú ovzdušie, ale aj ja a ty. Akonáhle nám toto 
bude jasné, môžeme začať hľadať cesty, ako znečistenie 
zmenšiť. Pretože existuje veľa vecí, ktoré ty aj ja môžeme 
urobiť, aby sme znížili svoje emisie CO2. 

 

voda CO2     glukóza kyslík

6 H2O 6 CO2 C6H12O6 6 O2

3

Viete, že?
Konzumáciou 

potravín od miestných 
dodávateľov sa ušetrí 

na doprave a teda aj na 
energiách.
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 Globálne otepľovanie – prečo 
sa  na Zemi zvyšuje teplota?
Bez Slnka by sme na tejto planéte nemohli žiť. Bola by 
príliš studená. Slnko nám dáva teplo tým, že vysiela svoje 
lúče na planétu, čo zaručuje príjemný život v teple. Keby 
ale zostali na zemi všetky lúče, namiesto aby sa vrátili 
späť do priestoru, čoskoro by sme sa uvarili. My sa ale 
nevaríme, pretože naša planéta odráža slnečné lúče späť 
do priestoru. Preto je planéta ideálnym miestom pre život. 

4
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Zborník činností

Patrí:

íí

Pán Zelený si nie je istý, či dobre chápe, čo to skleníkový efekt je. 
Prečo neurobiť činnosť 2g a zistiť, či si ho vieme predstaviť.
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 Globálne otepľovanie – prečo sa  
na Zemi zvyšuje teplota?
Atmosféra pomáha našej planéte upravovať teplotu na 
Zemi. Atmosféra zaručuje, že máme dostatok tepla, a 
necháva zvyšok uniknúť do priestoru. To funguje úplne 
dokonale, ak dáme atmosfére pokoj. Čo ale nerobíme!

DEFINÍCIA: 
Čo je atmosféra?
Atmosféra je vrstva plynov, ktorá obklopuje našu planétu. Plyny ochraňujú Zem tým, že fi ltrujú 
škodlivé žiarenie zo Slnka. To 
pomáha ohrievať povrch našej planéty a regulovať teplotu medzi dňom a nocou. Atmosféra obsahuje vzduch, ktorý dýchame. 

4
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 Globálne otepľovanie – prečo  
 sa na Zemi zvyšuje teplota?
Ľudia spaľujú veľa ropy a uhlia, aby získali energiu, a tak 
uvoľňujú do atmosféry skleníkové plyny. Tým sa atmosféra 
ničí. 

Skleníkové plyny vytvárajú z atmosféry niečo ako hustú 
kašu alebo ako sklo v skleníku. Atmosféra je stále 
schopná prijímať slnečné lúče, ale klesá jej schopnosť 
vracať ju späť. Výsledkom toho je, že na planéte zostáva 
viac tepla a že stúpa teplota. Čím hustejšia je kaša 
(t.j. čím viac skleníkových plynov je v atmosfére), tým 
je teplota na Zemi vyššia. Tomuto 
javu hovoríme 
skleníkový efekt. DEFINÍCIA: 

Čo sú skleníkové plyny?
Oxid uhličitý (CO2), metán, vodná 
para a ostatné plyny sú tzv. 

skleníkové plyny, ktoré 
vytvárajú skleníkový 
efekt, a ten zachytáva 

teplo v atmosfére. Bez 
skleníkového efektu by bola 

naša planéta príliš studená, 
aby sme na nej mohli žiť. Ak je v 
nej však príliš veľa skleníkových 
plynov, mohlo by to v niektorých 
oblastiach na planéte viesť k 
problémom pre ľudí, živočíchy a 
rastliny, ktoré tam žijú. 

4
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 Globálne otepľovanie – prečo  
 sa na Zemi zvyšuje teplota?
Ak je v atmosfére príliš veľa skleníkových plynov, sťažuje 
to atmosfére jej funkciu regulácie teploty na Zemi. 

Premýšľajte:
Už ste niekedy nastúpili do auta v lete? Ak svietilo slnko, spomínate si, že 
bolo vnútri auta pekne horúco. Slnečné lúče vstúpili do auta oknami, ale sklo 
okien nechalo teplo vstúpiť len dovnútra, ale von už nie. Presne tak pôsobia 
skleníkové plyny: nechajú teplo vstúpiť dovnútra, ale nie von. 

Viete, že?
Môžeme využiť slnko, 

vietor, príliv a odliv, vlny a aj 
podzemné teplo na výrobu 
čistej zelenej energie.

4
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 Aké sú dôsledky zmeny klímy   
 a prečo môže byť zmena klímy  
 nebezpečná?
Najväčším problémom pre zmenu klímy je zvýšenie teploty. 
Od roku 1850, t.j. po dlhých 160 rokov, sa teplota zvýšila 
takmer o 1 stupeň Celzia. Nezdá sa, že by to bolo príliš. Ak 
však teplota vzrastie o ďalší 1 stupeň Celzia, môže dôjsť k 
veľkým zmenám v životnom prostredí.

Bude to mať za následok, že pre rastliny a živočíchy 
citlivé na zmeny teploty bude oveľa ťažšie prežiť. Budeme 
tiež svedkami extrémneho počasia, napr. búrok, záplav, 
víchrice a obdobia sucha, a to sa bude vyskytovať oveľa 
častejšie a silnejšie. Všetky tieto faktory môžu spôsobiť, 
že sa život na našej planéte stane obtiažnejším nielen pre 
rastliny a živočíchy, ale aj pre ľudí.

Viete, že?
Na výrobu sobotných novín, vo 

veľkom meste sa spotrebuje 
20 000 stromov. To je viac ako 

milión stromov za rok.

5
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 Aké sú dôsledky zmeny klímy   
 a prečo môže byť zmena klímy  
 nebezpečná?
Polárny ľad sa roztopí a rozpustená voda zvýši objem 
svetového oceánu. Tým sa zvýši aj výška jeho hladiny. 
Ak sa bude výška hladiny svetového oceánu zvyšovať, 
budú ohrozené milióny ľudí, ktorí žijú na rovinách okolo 
mora. Môžu stratiť svoje domovy, školu a pracoviská. Môžu 
zmiznúť celé dediny. Ak bude topenie polárneho ľadu 
pokračovať, nebudú mať polárne medvede za nejakú dobu 
žiadne miesto, kde by mohli žiť, zahynú a vymrú.  

Milióny ľudí získavajú svoju pitnú vodu z ľadovcov. Ak 
sa roztopia, nastane nedostatok pitnej vody. To bude 
znamenať bezprostredné ohrozenie života. 

Množstvo rastlín a hmyzu je ohrozené vyhynutím. To 
všetko môže zmeniť naše životné prostredie, aj keď ešte 
presne nevieme, ako. 

Extrémne počasie, ako sú suchá, 
skomplikuje mnohým farmárom 
pestovanie ich úrody. Ak k tomu 
dôjde, nastane nedostatok 
potravín, čo je opäť priame 
ohrozenie života ľudí. 

 

Môj zborník faktov o klíme 

Zborník činností

Patrí:

í

Pán Zelený potrebuje pomôcť s vyplnením zoznamu na 
strane 19. Pomôžete mu?

5
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 Uhlíková stopa
Uhlíková  stopa sa defi nuje ako množstvo 
oxidu uhličitého (CO2), ktoré sa uvoľní 
činnosťami každého jednotlivca. To znamená, že 
keď si kúpite novú futbalovú loptu, došlo k tvorbe 
emisií CO2 pri jej výrobe. Ak cestujete autom 
alebo iným dopravným prostriedkom poháňaným 
energiou zo spaľovania, dochádza k tvorbe emisií 
CO2. 

Príprava potravín, ktoré jete, vytvorila emisie CO2 
a tak ďalej. Keď teraz poznáte všetky tieto veci, 
môžete začať zmenšovať svoju vlastnú uhlíkovú 
stopu. To je dobre, pretože:

1. Zmenšovaním svojej uhlíkovej stopy 
pomôžete zabrániť uvoľňovaniu sklení-
kových plynov do atmosféry. 

2. Znižovanie emisií skleníkových plynov do 
atmosféry pomáha zabrániť zvyšovaniu 
teploty.

3. Keď nebude teplota stúpať, môžeme sa 
vyhnúť zmene klímy.

Viete, že?
Jedna z najlepších ciest ako 
znížiť Vašu  uhlíkovú stopu 
je kupovať si menej vecí.

6
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 Čo môžem urobiť ja?
Tri najúčinnejšie veci, ktoré môžeme urobiť, aby sme 
ovplyvnili zmenu klímy, sa vzťahujú na energiu, cestovanie 
a potraviny. Sú totiž najbežnejšími zdrojmi emisií CO2. 
Znížením spotreby a obmedzením svojich životných 
návykov môžeme urobiť veľmi veľa, a to každý z nás: 

Energia
 ● Šetrite elektrickou energiou pri vykurovaní / 

chladení a osvetlení. Pamätajte, že všetky elektrické 
spotrebiče, ktoré používate, napríklad televízor alebo 
chladnička, potrebujú elektrickú energiu. Šetrenie 
elektrickou energiou so sebou prináša aj ďalšiu 
príjemnú vec, totiž úsporu vašich peňazí (alebo 
peňazí vašich rodičov!).

 ● Spotreba – Každý produkt, ktorý kupujete, napríklad 
vaše oblečenie a hračky, zvyčajne vyžadovali pre 
svoju výrobu energiu. Čím viac vecí máte, tým viac 
energie sa spotrebuje.  

 ● Úspora vody – Sprchujte sa namiesto kúpania. 
Skráťte čas sprchovania a znížte teplotu vody, ktorú 
používate. Tým sa ušetrí veľa energie.

 ● Kupujte nástroje a spotrebiče, ktoré sú 
energeticky úsporné. 

 ● Neperte oblečenie, ktoré nie je zašpinené. 
A vždy keď idete prať dbajte na to, aby bola 
práčka plná a nie naplnená iba z polovice. 

Môj zborník faktov o klíme 

Zborník činností

Patrí:

íí

Pán Zelený by vám chcel povedať, že na strane 24 vo vašom 
zborníku činností je pripravená zábavná hra. Aby ste ju ale 
mohli hrať, musíte poznať fakty o klíme! Ste pripravení na  hru?  

7
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 Čo môžem urobiť ja?

Cestovanie

 ● Cestujte menej autom a lietadlom. 
 ● Krátke cesty je lepšie uskutočniť pešo alebo na 

bicykli. 
 ● Pre dlhšie cesty je lepšie použiť verejnú dopravu 

autobusom alebo vlakom, pretože sa na spotrebe 
energie podieľate s ostatnými cestujúcimi. 

Potraviny

 ● Jedzte miestne potraviny. Dovážané potraviny sa 
prepravujú loďami alebo lietadlami, ktoré na svojej 
ceste do obchodu produkujú (emitujú) veľa CO2, 
oveľa viac, ako keď si kúpite potraviny od miestneho 
farmára.  

 ● Nevyhadzujte potraviny. 
 ● Mäso a mliečne výrobky pôsobia na zmenu klímy a 

životné prostredie oveľa viac než väčšina zrnovín, 
strukovín, ovocia a zeleniny.

 ● Kúpa čerstvých a nespracovaných potravín môže 
znamenať nižšie emisie oxidu uhličitého, pretože 
spracované potraviny a mrazenie alebo chladenie 
potravín vyžadujú veľa energie.

 ● Kúpa potravín vypestovaných vonku počas vhodného 
obdobia môže pomôcť znížiť emisie CO2, pretože 
takéto potraviny nevyžadujú skleník.

 ● Znížte množstvo svojho odpadu a trieďte ho.
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 Čo môžem urobiť ja?

Recyklácia

 ● Odpad, napr. plasty, papier a fľaše, batérie a žiarovky, 
je možné recyklovať.

 ● Opakované použitie veci (výrobkov). Môžete 
nejakú vec znova použiť? Opakované používanie 
vytvára menej odpadu a vyžaduje menej energie na 
vytvorenie nových vecí.

 ● Obnova vecí. Je možné z nejakej veci (výrobku) 
vytvoriť vec novú?

 ● Pokúste sa veci radšej opraviť, ako ich vyhodiť a 
kúpiť si nové.

Výsadba stromov je tiež veľmi dobrá činnosť. Ešte lepšie je 
však stromy zbytočne nerúbať (neťažiť). Stromy k svojmu 
rastu potrebujú CO2. Z tohto pohľadu je každý strom, ktorý 
vidíte, zásobníkom CO2. Čím je väčší (starší) tým lepšie. 
Výsadbou a ochranou stromov pomôžete planéte vyčistiť 
atmosféru. 
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 Slovník
Slovo Popis

Atmosféra Vrstva plynov, ktorá obklopuje našu planétu

Bioenergia Energia z rastlinného materiálu 
(obnoviteľná energia)

Oxid Uhličitý (CO2) Skleníkový plyn uvoľnený pri spaľovaní ropy, 
uhlia a plynu. Taktiež čo vydychujú ľudia.

Uhlíková stopa Množstvo emisií CO2, ktoré sú spôsobené 
vašou činnosťou

Klíma Trvalý typ počasia 

Fosílne energie Vytvorené z nafty, plynu a uhlia 
(neobnoviteľné energie)

Ľadovec Celoročne trvalý ľad

Globálne otepľovanie Zvýšenie teploty na Zemi

Skleníkový efekt Otepľovanie Zeme, keď je slnečné teplo 
zachytené v atmosfére vplyvom sklení-
kových plynov

Skleníkové plyny Vodná para, oxid uhličitý, metán, chlórované 
fl uorovodíky a oxid dusný 

Znečistenie Znečistený vzduch, pôda alebo voda

Recyklácia Zber a opätovné spracovanie zdrojov tak, 
aby sa dali znova použiť

Slnečná energia Energia zo slnka 
(obnoviteľná energia)

Ultrafi alové slnečné žiarenie Nebezpečné slnečné lúče, ktoré spôsobujú 
spálenie pokožky, keď ju príliš vystavíte ich 
pôsobeniu

Opätovné použitie Vytvorenie nového produktu z niečoho 
starého
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