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Cudzí jazyk
- venovať jednu alebo viac
vyučovacích hodín slovnej zásobe týkajúcej sa
problematike klimatických
zmien
- preskúmať práce umelcov (maliari, architekti)
z celého sveta, ktorí pracujú s opotrebovaným
materiálom, nájsť vhodnú inšpiráciu, ako
zúžitkovať odpoadový materiál
Výtvarná výchova

Možnosti ako zahrnúť
tému udržateľnosti
životného prostredia
do vyučovacích
predmetov v škole
- zistiť, aké kompetencie má miestna
samospráva pri riešení problémov nelegálnej
skládky
- urobiť prieskum miestnej spoločnosti,
aký majú názor na globálne otepľovanie
Etická výchova

- podporiť rozvoj školských záhrad a
dozvedieť sa o pestovaní potravín,
kompostovaní, odpadových vodách a úrode
- preskúmať biodiverzitu a vplyv biopalív
na životné prostredie
- nájsť aktuálne miestne a globálne
správy, príbehy dramatizovať
- použiť príslovia o životnom prostredí ako súčasť
scenáru pre dramatickú prácu

Prírodné vedy

Dráma
- zamyslieť sa nad spôsobom
dopravy do školy
- pripraviť mapu krajín výrobkov a potravín,
ktoré konzumujeme a preskúmať vzájomnú
závislosť medzi krajinami
- porovnať zmeny klímy v SR a v Ugande,
ako je možné zmenšiť dopad globálneho
otepľovania
Geograﬁa

- vyhľadať pranostiky a porekadlá
o životnom prostredí
- prečítať si knihu o prírode
(faune, ﬂóre)
- nájsť články v médiách
o klimatických zmenách
Slovenský jazyk

- zistiť zdroje energií počas priemyselnej
revolúcie a ich dopad na životné prostredie
- porovnať históriu obyvateľov vzhľadom na
rast spotreby zdrojov a odpadov
- preskúmať históriu boja za klimatickú
spravodlivosť na Slovensku (aké organizácie
sa venujú ochrane životného prostredia,
odkedy)
História

ži jednoducho a solidárne
10 jednoduchých pravidiel ako prispieť ku
klimatickej spravodlivosti:
1. Zhasni svetlo pri odchode z miestnosti. Uisti sa, že používaš úsporné
žiarovky!

2. Keď sa ochladí, obleč si ďalší sveter!
Nemusíš hneď zapínať kúrenie.

3. Šetri vodou!

Klimatické zmeny je termín používaný na popis
negatívneho vplyvu globálneho otepľovania na
našu planétu. Slnečná energia zohrieva povrch
Zeme a ako sa jej teplota zvyšuje, teplo sa
vyžaruje naspäť do atmosféry ako infračervené
žiarenie. Časť energie sa absorbuje v atmosfére
vďaka „skleníkovým plynom“. Atmosféra sa
správa podobne ako steny skleníka, vpúšťa
viditeľné svetlo a absorbuje odchádzajúcu
infračervenú energiu, a tak udržiava vo vnútri
teplo. Tento prírodný proces sa nazýva
skleníkový efekt. Aktivity človeka, najmä
spaľovanie fosílnych palív, však zvyšujú
množstvo skleníkových plynov v atmosfére. Ich
akumulácia vedie ku zvýšeniu teplôt, ktoré
rýchlo a dramaticky menia počasie na Zemi.
Vzniknuté zmeny sa prejavujú horúčavami, suchom, ale tiež povodňami, nepravidelnými
zrážkami, nehovoriac o hurikánoch a monzúnoch, ktoré si vyžiadajú tisícky obetí.

4.Vypínaj spotrebiče! Nenechávaj ich v
pohotovostnom režime.

5. Svoju spotrebu obmedz - čo nepotrebuješ, odmietni. Dobré veci nanovo
použi.

6. Do školy chodievaj na bicykli alebo
pešo.

7. Recykluj.

Príbeh Lariyona Eisimgara
Do 9 hodiny ráno, 20 ročný Lariyon Eisimgar pracoval tri hodiny vo vyčerpávajúcom teple. Pastieri v Keni si
podávajú vedrá s vodou z ruky do ruky zo dna 6 m hlbokej studne. Je takmer koniec obdobia sucha a hladina
vody je nižšie, než je obvyklé pre túto ročnú dobu. V ten deň ráno už vyčerpali 6 studní a budú potrebovať ešte
ďalších 5 do konca dňa. Lariyon sa musí starať o svoju mladú rodinu. Vie, že život sa stáva ťažším, ale nevidí inú
možnosť, ako pokračovať v práci.
„Je pravda, že suchá hrozia každý rok a že dažde prichádzajú nepredvídateľne,“ krčí ramenami, „ale to je život,
ktorý poznáme, takže nemôžeme jednoducho chodiť do školy. Toto je to, čo máme.“
Ako vyzerá tvoj denný režim?

„Polovica tejto planéty prispela k tomu, aby ste sa
dnes ráno mohli naraňajkovať.” Martin Luther King

Vytvorte v triede skupiny (4 – 5 členovia). Každá z
nich dostane dva papiere, na jeden z nich si spíšu komentáre ku téme: "Čo už viem o zmene klímy" a na
druhý "Čo by som sa rád/a dozvedel/a o zmene
klímy". Každá skupina odprezentuje svoje postrehy.
Žiaci sa tak budú učiť navzájom niečo nové o klimatických zmenách. V prípade, ak na niektoré otázky z
"Čo by som sa rád/a dozvedel/a o zmene klímy“ žiaci
nebudú vedieť odpovedať, učiteľ ich vyzve, aby sa
pokúsili vyhľadať dodatočné informácie na internete
do najbližšej vyučovacej hodiny.

Aktivita:

Aktivita:

Na hlbšie pochopenie myšlienky od M.L.Kinga, nech
sa žiaci počas vyučovacej hodiny zamyslia nad tým,
z ktorých krajín pochádzajú produkty, ktoré konzumujú v priebehu dňa.

Aktivita:
Thomas Ledula má 8 rokov, každý deň, po škole, pomáha mame pri nosení vody z rieky pre potreby domácností.
Predstav si nasledovné:
Rieka je vzdialená 1,5 km od Thomasovho domu.
Kanva, ktorú Thomas používa pre zachytávanie vody, má 10 litrov.
Thomasova rodina má 8 členov.
Každý člen potrebuje minimálne 5 litrov vody denne na varenie a pitie.
Predstavte si, že by rodina požiadala Thomasa, aby dodal potrebnú vodu na varenie a na pitie, a to pre všetkých.
Koľkokrát by sa Thomas musel vrátiť k rieke, aby zabezpečil dostatočné množstvo vody?
Koľko kilometrov by denne prešiel Thomas, aby zabezpečil vodu pre celú rodinu?
Ak by Thomas prešiel v priemere 3 kilometrov za hodinu, koľko hodín by trvalo,
kým by zabezpečil vodu pre celú rodinu?

8. Prevar len toľko vody na kávu alebo
čaj, koľko aktuálne potrebuješ!

9. Zasaď strom.
„Zem zabezpečuje dostatok pre uspokojenie
potrieb človeka, ale nie pre jeho chamtivosť.“
10. Nevkladaj teplé jedlo do chladničky.
Počkaj kým vychladne.

Mahatma Gándhi
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ži jednoducho a solidárne
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ZŠ Skalica

ZŠ Stupava

ZŠ Stupava
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