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Ahoj!
Veríme, že si si už zvykol/zvykla na prácu so zápisníkom a úlohy, ktoré si v ňom
našiel/našla sa ti páčili. Prinášame ti ďalší zápisník, tentokrát sa zameriame na
prírodu a hodnoty.
Opäť tu nájdeš aktivity na desať dní. Sú rôzne a rôzne náročné. Nevadí, ak sa
ti niektoré úlohy nepodarí vyriešiť. Aj snaha sa cení.
Pozorne čítaj, medzi úlohami je ukrytý kľúč, ktorý budeš potrebovať na
vyriešenie poslednej úlohy v piatom zápisníku.

Sleduj vysielanie vo štvrtok
na RTVS 2, Tumenca Khere –
S vami doma o 14:58.

Odkaz od pani učiteľky:
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PRVÝ DEŇ
DÁTUM:
Dnes budeš riešiť úlohy, na ktoré neexistuje správna alebo nesprávna odpoveď. Budeš sa
zaoberať hodnotami v živote a tie má každý iné. Takže môžeš popustiť uzdu fantázii a užiť si
úlohy tak, ako ich cítiš.

ÚLOHA 1
Najskôr si povieme, čo je hodnota.
Hodnota je vnútorná kvalita čohokoľvek, vďaka čomu majú veci, ľudia, vlastnosti, služby
pre nás význam. Pre každého z nás je hodnota vlastne dôležitosť. Pre každého má inú
hodnotu auto, peniaze, láska, zdravie.
Na základe tvojich priorít, teda dôležitosti, zoraď nasledujúce hodnoty. Prvú napíš tú,
ktorá je pre teba najdôležitejšia.
Hodnoty

Tvoj rebríček

kamaráti

1.

dobré známky v škole

2.

priateľ/priateľka

3.

voľný čas

4.

zdravie

5.

vreckové

6.

bicykel

7.

mobil

8.

výlet s priateľmi

9.

čas s rodinou

10.

Je pre teba ešte niečo dôležité, čo si medzi hodnotami nenašiel? Ak, áno, napíš, čo to je.
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ÚLOHA 2
Predstav si, že by vôbec neexistovali peniaze. Tovary a služby by sme získavali len
výmenou, čiže by existoval medzi ľuďmi len výmenný obchod, tovar za tovar.
Pozri si nasledujúcich šesť situácií.

Desiata a obed v škole za celý mesiac.

Dvojdňový školský výlet
so svojou triedou.

Pozvanie na zmrzlinu s rodičmi
a tvojimi súrodencami.

Koncert obľúbenej hudobnej skupiny.

Dovolenka v Tatrách s rodinou.

Možnosť chodiť do školy.

Teraz napíš, čo z uvedených šiestich situácií má pre teba najväčšiu hodnotu.

Predstav si, že by si mohol chodiť celý rok do kina s kamarátmi tak často, ako by si
chcel. Čoho z predchádzajúcich situácií by si sa vzdal, vymenil za možnosť celoročného
chodenia do kina? Keďže neexistujú peniaze, musíš návštevu kina za niečo vymeniť.

5

ÚLOHA 3
Zamysli sa a napíš pár viet o tom, čo by si chcel v živote dosiahnuť. Ako si predstavuješ,
že budeš žiť, keď budeš mať 25 rokov?

Nakresli, čo je v tvojom živote cieľom.
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DRUHÝ DEŇ
DÁTUM:
Čistá príroda je pre človeka veľmi dôležitá. Ochrana prírody je cieľavedomá činnosť človeka
zameraná na zachovanie a zveľaďovanie prírody.

ÚLOHA 1
Odpovedz na otázky. Zakrúžkuj ÁNO alebo NIE.
Separuješ odpad?

ÁNO – NIE

Zbieraš odpadky v lese alebo v okolí potoka, či rieky?

ÁNO – NIE

Vyrábaš v zime kŕmidlá pre vtáky?

ÁNO – NIE

Urobil si niekedy napájadlo pre hmyz či vtáky?

ÁNO – NIE

Chrániš nejakým spôsobom prírodu?

ÁNO – NIE

S akou ochranou prírody sa ty vo svojom okolí najčastejšie stretávaš?

ÚLOHA 2
Jednou z foriem ekologického správania sa je aj separovanie odpadu. Na to nám slúžia
farebne odlíšené kontajnery. Vyfarbi kontajner farbou, ktorá prislúcha typu odpadu.
BIO ODPAD

PAPIER

PLASTY

SKLO

ELEKTRO
ODPAD

ZMIEŠANÝ
ODPAD
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ÚLOHA 3
Odpad z domácností obsahuje látky, ktoré znečisťujú vzduch, vodu i pôdu. Tieto škodlivé
látky ohrozujú zdravie človeka, ale aj rastliny a živočíchy.

Dobre si pozri obrázky hore. Napíš, čo na nich vidíš.

ÚLOHA 4
Vyrob si kŕmidlo pre vtáky.
Kŕmidlo z papierovej rolky
Pomôcky: rolka od toaletného papiera, med, semienka, tácka, špagát, nožnice
Postup:
1. Na tácku vysyp semienka pre vtáky.
2. Vezmi si rolku toaletného papiera a na jednej strane urob dva otvory, cez ktoré
neskôr prevlečieš špagát.
3. Rolku natri medom.
4. Vyvaľkaj ju v tácke so semienkami a nechaj zaschnúť.
5. Cez vopred urobené dierky prevleč špagát.
6. Kŕmidlo je hotové – môžeš ho zavesiť na strom.
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Možno si už videl podobné kŕmidlo vyrobené z plastovej fľaše.
Porozmýšľaj a napíš, prečo sme ti na výrobu kŕmidla neodporučili plastovú fľašu, ale
rolku toaletného papiera.

Nevhodné krmivo môže spôsobiť zimou oslabenému vtáčiemu organizmu ťažké
zažívacie problémy, ktoré sa môžu skončiť až bolestivým úhynom. Aké krmivo je vhodné
pre vtáky?
Červenou vyfarbi nevhodné krmivo, zelenou vhodné krmivo.

zvyšky solených jedál

nesolený tuk
semiačka

plesnivé pečivo
zvyšky korenených jedál
sušené ovocie
loj
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TRETÍ DEŇ
DÁTUM:
Veľkou hodnotou každého národa je jeho jazyk.

ÚLOHA 1
Prečítaj si rozprávku v slovenskom jazyku.
Neobyčajný sen
Jednému dievčatku sa raz prisnilo, že ľudia na celom svete hovoria jedinou rečou. Tou
rečou bola rómčina – reč Rómov. Dievčatko sa zobudilo a dalo sa do usedavého plaču.
„Ja nie som Rómka! Nechcem rozprávať rómskou rečou!“, opakovalo jednostaj. No sen
sa opakoval noc čo noc. Po čase sa dievčatko zmierilo so svojím osudom. Začalo sa trápiť
tým, ako sa tento ťažký jazyk naučí. Veď učiť sa cudziu reč si vyžaduje nemálo námahy.
Možno že by urobilo všetko pre to, aby sa „rómčinu“ učiť nemuselo, keby sa sny dali dajako
odohnať. Ale to sa nedalo. Nakoniec sa pobralo do sveta, naučiť sa jazyk Rómov. Prešlo
hodný kus cesty, keď stretlo kučeravého chlapca. „Buď šťastná!“, pozdravil, „kam si sa
vybrala?“ „Idem sa učiť po rómsky“, odpovedalo dievčatko. Po rómsky? Čudoval sa chlapec.
„Prečo sa chceš učiť reč, ktorou hovoríš tak dobre, ako keď plynie potôčik?“ „Ja že ňou
hovorím?“ zakrútilo hlavou dievčatko. „Pravdaže! Veď ja som rómsky chlapec. A aký by som
to bol Róm, keby som nerozumel svojej materinskej reči? Volám sa Khamoro. A ty? Ako ťa
nazývajú?“ „Ja som Margaréta.“ „Máš veľmi pekné meno!“, pochválil Margarétu Khamoro.
„Takže ty tvrdíš, že viem už hovoriť rómsky...?“, spytovala sa nedôverčivo Margaréta.
„Akože by si nevedela, veď od prvej chvíle sa zhovárame rómskou rečou“, presviedčal ju
Khamoro. „Zázračná reč je táto rómčina! Akoby som mala v ústach namiesto jazyka vtáčie
krídelká. Moje myšlienky lietajú ako vtáčence“, rozosmiala sa Margaréta. Ráno, keď sa
zobudila, uvedomila si, čo sa jej snívalo. Schytila školskú tašku a náhlila sa do školy. Vďaka
neobyčajnému snu sa jej stala túžba po vedomostiach každodenným sprievodcom.
autor: József Ravasz, upravené
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Teraz si prečítaj tú istú rozprávku v rómskom jazyku.
Na ča ajso suno
Jekhvar jekha čhajorake džalas suno, kaj o manuša pre calo luma vakeren jekha čhibaha.
Adi čhib sas romaňi – le Romengeri čhib. E čhajori ušťiľa upre u chudľa bares te rovel.
„Me na som Romaňi! Na kamav te vakerel romaňa čhibaha!“, vakerel jekh. No, ča kaj
o suno pes visarelas rat so rat. Pal varesavo čiro e čhajori priačhiľa pre peskeri bachtbibacht. Chudľa pes te trapinel oleha, sar adi phari čhib sikhľola. Sem te sikhľol aver čhib
hin phares. Šaj avel, kerďahas bi savoro perdal oda, kaj te na sikhľol „romaňi čhib“, te bi
pes denas o sune varesar te tradel. Aľe oda pes na delas. Ajci pre kajciste kidľa pes andre
luma te sikhľol le Romengeri čhib. Pregeľa baro dromeskero kotor, kana pes arakhľa jekhe
kandrate čhaha. „Av bachtaľi!“ paľikerďa, „kaj tut kidľal avri?“
„Džav te sikhľol romanes“, phenďa pale e čhajori. Romanes? Čudaľinelas pes o čhavo.
„Soske kames te sikhľol čhib savaha vakeres avka mištes, sar kana o paňi džal andre
leňori?“ „Me hoj laha vakerav?“ bonďarďa e čhajori le šereha. „Čačipen! Sem me som
romano čhavo. U savo bi uľomas Rom, te na achaľiľomas mira dakera čhibake? Vičinav
man Khamoro.
U tu? Sar tut vičinen?“ „Me som Margareta.“ „Hin tut bares šukar nav!“, ašarďa la
Margareta o Khamoro. „Ta tu terďos pre peskero, kaj me imar vakerav romanes...?“,
phučelas bipaťangutnes e Margareta. „Sar te bi na džanehas, sem minďar sar avľal, vakeras
jekhetane romanes“, vakerelas lake pre goďi o Khamoro. „Čudoskeri čhib hiňi e romaňi
čhib! Sar te bi man elas andro muj na čhib, aľe le čiriklengere phakora. Mire gondoľišaga
urňisaľon sar čiriklore“, asavelas pes e Margareta. Tosara, kana ušťiľa upre, avľa lake pre
goďi, so geľa suno. Chudľa e sikhaďakeri taška u siďarelas andre sikhaďi.
O na ča ajso suno la ľigenďa ko sakoďiveseskero kampľipen pal o džanibena.
preložila Eva Gašparová
Predstav si, že je táto rozprávka uverejnená vo významných novinách. Podčiarkni, čo
by pre teba malo väčšiu hodnotu.
–– Ak by bola rozprávka uverejnená v slovenskom jazyku.
–– Ak by bola rozprávka uverejnená v rómskom jazyku.
–– Rozprávka v oboch jazykoch má pre mňa rovnakú hodnotu.
Napíš o tom, v ktorom jazyku sa ti rozprávka lepšie čítala. Pri ktorej si mal väčší pocit
dôležitosti a prečo?

11

ÚLOHA 2
Vyfarbi obrázok vľavo.
Napíš, čo vieš o Cyrilovi a Metodovi. Pomôž si učebnicami dejepisu.

Zaznač na časovú os príchod Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu. Vyhľadaj si túto
informáciu v učebnici dejepisu.
vznik Veľkej Moravy

zánik Veľkej Moravy

833

907

Ktorý panovník vládol na Veľkej Morave v čase, keď tam prišli
Cyril a Metod?
a) Mojmír
b) Rastislav
c) Svätopluk
d) Juraj
Správne riešenie si zapamätaj alebo zapíš, je to jeden z kľúčov, ktorý ti pomôže
vyriešiť poslednú úlohu v piatom zápisníku.

ÚLOHA 3
Je pre teba slovenský alebo rómsky jazyk taký dôležitý, že by si ho išiel šíriť aj do ďalších
krajín, keby si bol v úlohe Cyrila a Metoda?

Napíš, ktorý z jazykov by si šíril radšej.

Čím by si presvedčil ľudí, aby rozprávali práve tvojím jazykom?

ŠTVRTÝ DEŇ
DÁTUM:
ÚLOHA 1
Doplň i/í, y/ý do textu.
Pre mňa je nemožné v_brať si len jednu hodnotu. Už len slovo hodnota znamená všetko,
všetk_ch, na ktor_ch m_ záleží. Sú to udalost_, na ktoré sa chcem sústrediť, je to moja
budúcnosť, v ktorú verím. Teraz, s odstupom času, keď sa snažím v_baviť si, čo je pre
mňa skutočne dôležité, dostávam sa k tomu, že každý deň je odlišn_. Všetko, čo sa mi
pr_hod_ má ist_ vpl_v na rebríček mojich hodnôt. Veci sú menné, no práve teraz, keď
m_ v m_sli behajú momenty života, si uvedomujem, že sú veci, ľudia, ktor_ majú pre
mňa stálu hodnotu každ_ deň. Chcem len povedať, že najväčšiu hodnotu, ten súhrn
hodnôt u mňa tvoria tie veci, ľudia, činnosti, bez ktor_ch b_ ž_ť ďalej nemalo zm_sel.
Znie to trošku zvláštne a vtipne, keď poviem, že bez vzdelania b_ som nemohla žiť.
Mohla, ale istá časť mňa b_ nebola uspokojená. Otázk_, ktoré sa mi v_nárajú z hlav_
b_ nedostávali svoje odpovede. Preto hodnotou, pre mňa najväčšou, je sám život. Od
tmavých úzk_ch ul_čiek, po rozkvitnuté záhrad_. Každý deň mi prináša niečo nové.
Priateľstvá, lásky a prehlbuje vzťah_ v rodine. Čas mi dáva priestor prehodnocovať
a utrieďovať si znalosti, no najmä priestor, aby som jednotlivé hodnot_ vedela v reálnom
svete zosúladiť a všetko dostalo dokonal_ zm_sel.
Zdroj: Miroslava Rakytová, 4.F (www.gymza.sk), upravené autorkami

Napíš, aké hodnoty má Miroslava, autorka textu. Sú tieto hodnoty podobné ako tvoje?
Miroslava má tieto hodnoty:

Hodnoty, ktoré mám spoločné s Miroslavou:
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ÚLOHA 2
Predstav si celý náš svet. Ktoré miesta na Zemi sú podľa teba najkrajšie? Ktoré by si rád
niekedy videl?

Poznáš sedem divov starovekého sveta? Priraď názov k obrázku.

Diova socha
v Olympii
Rodský
kolos

Artemidin chrám
v Efeze

Mauzóleum
v Halikarnasse

Semiramidine
visuté záhrady
Egyptské
pyramídy

Alexandrijský
maják

V ktorej časti sveta sa nachádza sedem divov starovekého sveta?
a) Stredozemné more a Blízky východ
b) stredná Amerika a Karibik
c) juhovýchodná a východná Ázia
d) stredná a západná Európa
Správne riešenie si zapamätaj alebo zapíš, je to jeden z kľúčov, ktorý ti pomôže vyriešiť poslednú úlohu
v piatom zápisníku.
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ÚLOHA 3
Nových sedem divov sveta je zoznam 7 objektov, ktoré sú výsledkom celosvetového
hlasovania. Priraď obrázky k miestam na mape.

ÚLOHA 4
Čo sa ti v tvojom okolí páči tak, že by si to zaradil ako ôsmy div sveta? Prečo?

16

PIATY DEŇ
DÁTUM:
ÚLOHA 1
Dnes môžeš uplatniť svoju kreativitu. Premysli si, aké podujatie súvisiace s ochranou
životného prostredia by si mohol naplánovať. Vytvor plagát k tomuto podujatiu.
Pred tvorbou plagátu skús premyslieť:
–

ako chcem, aby podujatie prispelo prostrediu našej školy,

–

čo chcem podujatím dosiahnuť:
•

Chcem spolužiakov pozvať, aby sa zapojili do čistenia okolia školy?

•

Chcem spolužiakov vyzvať k tomu, aby sa viac zapojili do separovania odpadu?

•

Chcem z recyklovateľných materiálov (najmä plastových ﬂiaš a vrchnáčikov)
vytvoriť so spolužiakmi umelecké dielo do areálu školy?

Pred navrhnutím plagátu si premysli:
–

ako budem informovať, čo sa bude konať,

–

dátum v čase medzi 15. 9. a 30. 9. 2020, aby si stihol v škole každý všimnúť, čo
plánujem,

–

prečo chystám toto podujatie,

–

prečo sa má zapojiť čo najviac žiakov.

Plagát nám potom odfoť a môžeš
poslať na e-mail dckk@dckk.sk
Tvoje podujatie môže byť zaradené
do Dobrovoľníckeho týždňa
a môžu ti prísť pomôcť aj
pracovníci dobrovoľníckeho centra.
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ŠIESTY DEŇ
DÁTUM:
ÚLOHA 1
Všetci potrebujeme pre
svoj život potravu. Odkiaľ

listy zachytávajú
slnečné svetlo

listy uvoľňujú
kyslík

ju berieme? Kúpime si v
obchode zemiaky, mäso,
paradajky a pripravíme
jedlo. A odkiaľ berú
potravu rastliny? Nuž,

listy prijímajú
oxid uhličitý

v listoch sa
tvorí cukor

korene
prijímajú vodu

vyrábajú si ju samé.

Pozorne si pozri obrázok hore. Do obrázka dolu doplň správne slová do prázdnych
okienok.

kyslík
slnečné svetlo
voda
cukor
oxid uhličitý

PROCES PREMENY VODY A OXIDU UHLIČITÉHO V LISTOCH ZA PRÍTOMNOSTI
SLNEČNEJ ENERGIE NAZÝVAME FOTOSYNTÉZA
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Takto zjednodušene vyjadrujú chemici proces fotosyntézy. Chemickú „tajničku“ vyjadri
slovami z ponuky.
slnečné svetlo

6CO2 + 6H2O

cukor

chlorofyl

voda

oxid uhličitý

C6H12O6 + 6O2

kyslík

ÚLOHA 2
Teraz sa staň vedcom. Uskutočni túto bádateľskú aktivitu (ALE LEN V PRÍPADE, ŽE MÁŠ
PRI SEBE DOSPELÉHO ČLOVEKA!).
Do nádoby vlož sviečku. Zapáľ ju za prítomnosti dospelého. A teraz nádobu zatvor.
Pozoruj. Pomôcka – sviečka horí len za prítomnosti kyslíka.
Napíš, čo sa stalo.

Prečo?

Do nádoby so zapálenou sviečkou vlož malú
rastlinku. Pozoruj.
Napíš, čo sa stalo.

Pokús sa vysvetliť, prečo sviečka teraz
v nádobe nezhasla.

Skús porozmýšľať, čo si týmto experimentom dokázal. Ak ti to nejde, s niekým sa poraď
alebo niekde túto informáciu vyhľadaj. Napíš, na čo si prišiel.
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ÚLOHA 3
Spočítaj počet izieb vo vašom dome/byte a počet rastlín, ktoré máte doma v črepníkoch.

V ktorej izbe máte najviac rastlín?
V ktorej izbe máte najmenej rastlín?
Čím viac rastlín máte doma, tým viac kyslíka rastliny vyrábajú. Navrhni, kam by si
umiestnil nové rastlinky.
Jednoduchý postup sadenia rastlín

ÚLOHA 4
Prejdi sa po vašej ulici a napíš jej približnú dĺžku v metroch. Vypočítaš ju tak, že počet
tvojich krokov vynásobíš 60 cm, čo je približná dĺžka kroku.

Koľko stromov na nej rastie? Počítaj najmä stromy pri chodníkoch a cestách, nie stromy
na súkromných záhradách.
Sú na vašej ulici miesta, kde je väčší voľný priestor (aspoň desať tvojich krokov na šírku
aj dĺžku), aby sa naň dal zasadiť strom alebo záhon kvetov? Ak áno, odfoť ho a pošli
fotku aj s popisom miesta na číslo 0905 601 861.
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SIEDMY DEŇ
DÁTUM:
ÚLOHA 1

Porozmýšľaj a napíš, prečo majú ľudia na obrázku rúška.

Napíš, akým spôsobom sa dostávajú nečistoty do ovzdušia.
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ÚLOHA 2
Nečistoty z ovzdušia zaťažujú najmä našu dýchaciu sústavu.
Keď sa nadýchneme, vzduch prúdi nosom do nosovej dutiny cez hrtan, priedušnicu a
priedušky do pľúc. V pľúcach sa nachádzajú pľúcne mechúriky, v ktorých kyslík preniká
do krvi. Pri výdychu oxid uhličitý prúdi von z tela opačným smerom.
Nakresli čiaru medzi nálepkou a časťou dýchacej sústavy človeka.

hrtan

nosová dutina

priedušnica

priedušky
pľúca
pľúcne mechúriky

Napíš, v ktorej časti dýchacej sústavy sa vymieňajú dýchacie plyny – kyslík s oxidom
uhličitým.

ÚLOHA 3
So vzduchom sa do nášho tela môžu dostať aj nečistoty alebo pôvodcovia ochorení. Na
ich zachytávanie nám slúži hlien, ktorý máme v nose a v hrdle.
Hlien so škodlivými látkami nám pomáhajú dostať von z tela dva procesy. Ako sa
nazývajú? Nejako sa nám poplietli písmenká. Usporiadaj ich, aby ti bolo jasné, ktoré sú
to procesy.

ŠAKEĽ

N I E CH K Ý A
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Napíš, čo by si mal spraviť, aby ťa niekto nenakazil kvapôčkami slín.

Ako často si umývaš ruky?

Umy si ruky podľa tohto návodu. Umývaj si ich aspoň 20 sekúnd.

namydli si ruky

dobre si umy dlane

nezabudni na časti
medzi prstami

dobre si umy palce

umy si chrbát rúk

a ešte si umy
zápästia

Ak by ťa zaujímalo, či si ruky umývaš správne, môžeš tento
postup zopakovať tak, že na ruky si namiesto mydla nanesieš
farbu. Ak budeš mať celé ruky zafarbené, tak si postupoval
správne. Nezabudni si však potom umyť ruky s mydlom, dobre
vysušiť a prípadne nakrémovať.

Napíš niekoľko príkladov, kedy je potrebné umývať si ruky.
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ÔSMY DEŇ
DÁTUM:
Významnú hodnotu pre život na Zemi má voda. Bez vody by neexistoval život.

ÚLOHA 1
Pre naše telo je najvhodnejšia čistá voda. Je tá voda naozaj čistá? Zisti, čo rôzne typy
vôd môžu obsahovať.
Postup:
1. Zober si dva alebo tri poháre.
2. Do prvého pohára na dno nalej trochu vody z vodovodu. Vyzerá byť čistá.
3. Do druhého pohára nalej trochu dažďovej alebo destilovanej vody.
4. Do tretieho pohára nalej trochu minerálky.
5. Nechaj poháre s vodou na okne niekoľko dní, kým sa voda neodparí.
6. Po úplnom odparení vody opäť pozoruj.
Pokus urob aspoň s dvomi pohármi, t. j. dvomi typmi vody.
Opíš vlastnými slovami, čo v pohároch ostalo. Zapíš do tabuľky.
typ vody

ßpo odparení ßv ßpohári os¤talo

voda z vodovodu
minerálna voda
dažďová voda
destilovaná voda
Odpovedz na otázky.
Ktorá z vôd bola naozaj čistá a po odparení neostal v pohári po nej žiaden zvyšok?
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Aký bol rozdiel v pohároch, do ktorých si nalial destilovanú (alebo dažďovú) vodu
a minerálnu vodu?

Čo dodávame nášmu telu pitím vody z vodovodu alebo minerálnej vody?

ÚLOHA 2
Aj morská voda sa nám na prvý pohľad môže zdať
čistá. V oblastiach, ktoré sú obmývané morom sa
vyrába morská soľ práve odparovaním morskej
vody. V týchto oblastiach je možné pozorovať kopy
odparenej soli, ako môžeš vidieť na obrázku.
Čo by si spozoroval, ak by si nechal niekoľko dní na okne v pohári morskú vodu?

Prečo by sme mali dbať na čistotu morskej vody a neznečisťovať ju?

ÚLOHA 3
Čo sa stane s vodou, ktorá sa napríklad z mora odparí? Z predchádzajúceho zápisníka
už vieš, ako koluje voda v prírode. Po odparení dochádza k jej kondenzácii a následne
sa na Zem vracia vo forme zrážok. Po odparení dažďovej vody (úloha 1) sme zistili, že
neobsahuje žiadne minerálne látky. Dažďová voda sa však môže vo vzduchu premiešať
s rôznymi plynnými látkami a vznikne kyslý dážď.

Vľavo na obrázku sú Tatry na Slovensku pokryté borovicovými lesmi a na obrázku vpravo
sú lesy v Bavorsku poškodené kyslým ďažďom.
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Na základe obrázkov vlastnými slovami vysvetli, ako vplývajú kyslé dažde na prírodu.

Kyslé dažde vplývajú aj na vápencové pohoria,
sochy a budovy. Vidieť na nich, že majú svoj vek.
Vyskúšaj si tento proces aj doma.
Na škrupinu vajca nalej alebo nakvapkaj trochu
octu.

Škrupina

predstavuje

horniny

alebo

budovy a ocot predstavuje kyslý dážď.
Odpovedz na otázky.
Čo si pozoroval po nakvapkaní octu na škrupinu vajca?

Narušil ocot pevnosť škrupiny?
Priemyselné továrne vypúšťajú do ovzdušia oxid
sírový (SO3) a oxid dusičitý (NO2). Ak sa zmieša
oxid sírový s vodou, vznikne kyselina sírová
(H2SO4). Ak sa zmieša oxid dusičitý s vodou,
vznikne kyselina dusičná (HNO3). Tieto kyseliny
padajú na Zem vo forme kyslých dažďov.
Čo je zdrojom pre vznik látok, ktoré spôsobujú
vznik kyslých dažďov?

Ako by sme mohli znížiť vznik kyslých ďažďov?

V ktorých oblastiach sa vytvára najviac kyslých dažďov a v ktorých padá čistý dážď?
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ÚLOHA 4
Za udržiavanie teploty na zemskom povrchu je zodpovedný skleníkový efekt.
Prichádzajúca svetelná energia zo Slnka zahrieva Zem a skleníkové plyny udržiavajú
teplo. Človek však svojou činnosťou zvyšuje množstvo skleníkových plynov, čím
spôsobuje zvyšovanie teploty zemského povrchu.
Dokonči schému skleníkového efektu na obrázku tak, že ho správne popíšeš. K popisom
do krúžku doplň číslo z obrázka.

Absorbovaná energia

Skleníkový efekt

4

5

Skleníkové plyny

3

1

Slnečné svetlo

6

Teplo odrážané späť
na zemský povrch
Odrazené slnečné svetlo
Energia uvoľnená späť
do vesmíru

2

Napíš, odkiaľ pochádzajú plyny, ktoré spôsobujú zvýšené zohrievanie zemského
povrchu. Do prázdneho okienka nakresli ďalší zdroj týchto plynov.
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DEVIATY DEŇ
DÁTUM:
ÚLOHA 1

EXOSFÉRA

Zapamätaj si

TERMOSFÉRA

700–10 000 km

80–700 km

Atmosféra alebo ovzdušie Zeme je plynný obal

MEZOSFÉRA

obklopujúci Zem. Nemá výraznú hornú hranicu

STRATOSFÉRA

(splýva s kozmickým priestorom) a otáča sa
žiarením,

škodlivým

50–80 km

12–50km

TROPOSFÉRA
0–12 km

slnečným

žiarením a slnečným vetrom. Prebieha v nej
tvorba

počasia.

Obsahuje

vzduch,

TVA
VRS
VÁ
NO
ZÓ
O

spolu so Zemou. Chráni nás pred škodlivým
kozmickým

ATMOSFÉRA

ktorý

dýchame. Bez nej by nemohol existovať život. Plyny, ktoré tvoria atmosféru, udržuje
okolo Zeme gravitačná sila. Každá z jej vrstiev obsahuje zmes plynov, ktorej hustota
sa so vzdialenosťou od Zeme zmenšuje. Už vo výške 100 km nad morom leží hranica,
ktorá sa považuje za začiatok vesmíru. Okamžitý stav atmosféry nazývame počasie,
dlhodobý charakter atmosféry nad určitým územím je podnebie.
Odpovedz na otázky.
Čo je to atmosféra?
V akej výške začína vesmír?
Ako sa nazýva dlhodobý charakter atmosféry?
Čo je počasie?
Jedným ukazovateľom počasia je teplota. Teplotu meriame teplomerom. Prvý teplomer
zostrojil v roku 1592 astronóm známy svojím výrokom A predsa sa točí! Jeho meno zistíš,
ak správne vyriešiš prešmyčku (zoradíš poprehadzované písmená).
IELGALO IGEIALL
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ÚLOHA 2
Graf vyjadruje nameranú teplotu v priebehu celého dňa. Na vodorovnej osi sú
zaznamenané hodiny počas dňa, na zvislej osi je zaznamenaná teplota vzduchu.
14
12

teplota vzduchu (°C)
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2
0
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-4
-6
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Odpovede na otázky hľadaj v grafe.
Aká bola teplota o ôsmej hodine ráno?
Aká bola najvyššia denná teplota?

O koľkej bola nameraná?

Aká bola najnižšia nočná teplota?

O koľkej bola nameraná?

O koľko narástla teplota od desiatej hodiny do poludnia?
Aký bol najväčší rozdiel v nameraných teplotách v priebehu dňa?
Podľa predpovede má ďalší deň maximálna teplota klesnúť o 2 °C. Akú hodnotu
dosiahne?

Priraď k situáciám zodpovedajúcu teplotu.
var vody
tuhnutie vody na ľad

–10 °C

zvýšená teplota u prechladnutého človeka

33 °C

teplota vzduchu v zime

–5 °C

teplota vzduchu počas letnej horúčavy
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13 °C

0 °C

približná teplota ľadovcov a ľadových krýh

100 °C

teplota studenej vody z vodovodu

37,5 °C

ÚLOHA 3
Doplň slová na chýbajúce miesta. Dozvieš sa tak o vzniku zrážok.
KVAPKY

VLHKÝ

OBLAK

SUCHÝ

DÁŽĎ

Ak je v ovzduší málo vodných pár, tak hovoríme, že je vzduch
Ak je v ovzduší veľa vodných pár, tak hovoríme, že je vzduch
Časť vodných pár sa v ovzduší zmení na

, ktoré sa zhlukujú
.

vo veľkom množstve a vytvoria

Keď je spojených príliš veľa vodných kvapiek, potom ich veľkú hmotnosť a objem už
prúdiaci vzduch nedokáže unášať a padajú smerom dolu ako
Existujú rôzne druhy zrážok. Priraď k obrázkom, o aký druh zrážky ide.
DÁŽĎ

KRÚPY

ROSA

INOVAŤ

SNEH

Meteorológ skúma šesť základných meteorologických prvkov: oblačnosť, zrážky,
prúdenie vzduchu (smer a rýchlosť vetra), teplotu vzduchu, tlak vzduchu, vlhkosť
vzduchu. Napíš k meradlám, ktoré meteorológ používa, meteorologický prvok, ktorý
sa meradlom meria.
anemometer –
heliograf –
teplomer –
barometer –
vlhkomer (psychrometer) –
zrážkomer –
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DESIATY DEŇ
DÁTUM:
V tento deň sa pokúsime zrekapitulovať, o čom sme v posledných dňoch písali.

ÚLOHA 1
Ako sa správaš ty k svojmu prostrediu? Vyber pravdivú odpoveď.
Keď si vonku, dávaš odpadky do smetných nádob?

ÁNO

NIE

Keď si v lese, berieš odpadky so sebou?

ÁNO

NIE

Separuješ doma odpad?

ÁNO

NIE

Keď si v škole, dávaš odpad do nádob na to určených?

ÁNO

NIE

Upozorňuješ kamarátov, ak odhadzujú odpadky na zem?

ÁNO

NIE

Snažíš sa redukovať (znížiť) množstvo odpadu?

ÁNO

NIE

Spolu

Ak si mal viackrát ÁNO, tak ti na tvojom životnom prostredí záleží.

ÚLOHA 2
Ľudia, ktorým záleží na životnom prostredí, triedia odpad zo svojich domácností. Vieš
ho triediť aj ty?
Na obrázku sú štyri farebné smetné nádoby, do ktorých vo väčšine miest a obcí
obyvatelia separujú svoj odpad. Umiestni odpad do zberných nádob naň určených.
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ÚLOHA 3
Napíš krátky sloh o tom, ako súvisia hodnoty s ochranou životného prostredia. Je možné
mať ciele a hodnoty, keď si nebudeme chrániť našu planétu?

Po toľkej práci si zaslúžiš oddych s dobrým nápojom.
Odhadni teplotu nápojov, ktoré bežne piješ.
Hodnoty zaznač na stupnicu teplomera.
džús
minerálka
horúci čaj
studená voda z „modrého kohútika“ vodovodu
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ÚLOHA 3
Práve dokončuješ štvrtý zápisník.
Napíš o tom, ako sa ti páčili zápisníky. Ktoré úlohy sa ti páčili najviac, ktoré úlohy boli
pre teba zložité? Čo ti v zápisníkoch chýbalo?
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ZHRNUTIE –
HODNOTENIE
Tieto strany sú len tvoje.
Napíš, nakresli, označ si do tabuľky to, čo si si z daného dňa zapamätal.

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK
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PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK
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Vyber si z troch smajlíkov jedného.
Nakresli výraz, ktorý sa ti najviac hodí a vyjadruje, ako sa ti darilo pri vypĺňaní
vtohto zápisníka.
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