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Cesta na kurikulum:
PREDMET
Environmentálna
výchova

ROČNÍK
I. úroveň (ZŠ)

TEMATICKÝ CELOK
• Znečistenie životného prostredia doprava

Minutáž: 1 vyučovacia hodina
Potrebujem: fotoaparát, vlastná PowerPoint prezentácia o doprave a jej vplyve na životné
prostredie, obrázky rôznych dopravných prostriedkov a obrázky rôzne veľkých stôp, rôzny
odpadový materiál
Provokačná myšlienka: Koľko ľudí, toľko názorov. Každý hlupák, ktorý sa riadi názormi tých
druhých a nie vlastným.
Krok po kroku:
1. Uskutočnite so žiakmi brainstorming na tému dopravné prostriedky. Žiaci zapíšu na tabuľu
všetky dopravné prostriedky, ktoré poznajú, prípadne ich zakreslia.
2. Pripravte si PowerPoint prezentáciu o doprave a jej vplyve na životné prostredie, spôsoby
znečistenia ovzdušia, druhy dopravy, trendy a nové dopravné prostriedky na ochranu
životného prostredia. Pustite ju žiakom.
3. Žiakov rozdeľte do skupín a zadajte im nasledujúce úlohy:
I. Skupina
Porozprávajte o rôznych dopravných prostriedkoch z hľadiska ich vplyvu na životné
prostredie a pokúste sa ich zoradiť podľa veľkosti ich ekologickej stopy.
II. skupina
Vymyslite auto budúcnosti z odpadového materiálu.
III. skupina
Nafoťte dopravné prostriedky, ktoré prechádzajú okolo našej školy, počas hodiny z okna
triedy. Zaznačte si jednotlivé druhy a počty.
IV. skupina
Navrhnite riešenie bariér proti hlučnosti z dopravy okolo školy.
V. skupina
Vymyslite báseň na tému doprava.
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4. Každá skupina odprezentuje výsledky svojej práce.
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