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Ú
V

O
D Každodenná udržateľnosť je súhrn výučbových plánov pre študentov vo veku 10 až 14 rokov. 

Publikácia ukazuje, ako by sme sa mohli starať o životné prostredie a situáciu ľudí prostredníc-
tvom životného štýlu, nakupovania, triedenia odpadu a iných bežných činností. Sú to návrhy 
vzdelávacích aktivít, počas ktorých študenti diskutujú, ako začleniť princípy udržateľného rozvoja 
do našich každodenných životov.

Čo je udržateľný rozvoj? Koncept bol po prvýkrát zadefinovaný v roku 1987 v Správe Valného 
zhromaždenia OSN z roku 1987 „Naša spoločná budúcnosť“, s cieľom riešiť globálne problémy 
životného prostredia. 

Definícia: “Udržateľný rozvoj umožňuje napĺňať naše potreby tak, aby nebolo ohrozené plnohod-
notné napĺňanie potrieb budúcich generácií.“

To znamená hospodáriť so zdrojmi našej planéty tak, aby bol zabezpečený dobrý život pre ľudí 
žijúcich teraz i v budúcnosti. Dobrý život znamená bezpečie, domov, jedlo, prístup 
k vode a hygiene, zdravotná starostlivosť a vzdelávacie možnosti. Znamená aj možnosť osobného 
rozvoja na úrovni spirituality a kultúry, ako aj možnosť tešiť sa z krásnej prírody.

Návrhy na vyučovacie hodiny z tejto publikácie pojednávajú o ochrane životného prostredia 
a rešpektovaní pravidiel udržateľného rozvoja. Zostavili ich pedagógovia zo šiestich krajín: 
Bosny a Hercegoviny, Maďarska, Poľska, Srbska a Slovenska. Projekt bol financovaný 
Medzinárodným vyšehradským fondom a jeho cieľom je zvýšenie povedomia o udržateľnom 
rozvoji a ochrane životného prostredia v Srbsku a v Bosne a Hercegovine.

V krajinách západného Balkánu je slabšie povedomie o ochrane životného prostredia a udržateľ-
nom rozvoji v porovnaní s krajinami strednej Európy. Je to spôsobené tým, že Balkán má menšiu 
ekonomickú kapacitu a chýba tu tradícia “ekologického životného štýlu”. Cieľom metodického 
materiálu pre pedagógov je zmeniť postoje študentov (aj dospelých), aby mohli pravidlá udržateľ-
ného rozvoja a ochrany prostredia včleniť prakticky do svojho života a každodenných činností. 

Týmto projektom chcú autori prispieť k rozvoju vzdelávania o udržateľnom spôsobe života na 
školách nielen v Srbsku a v Bosne a Hercegovine, ale aj na školách vo všetkých krajinách 
zúčastnených v projekte. Návrhy z publikácie sa dajú realizovať počas pravidelných alebo 
špeciálnych tematických vyučovacích hodín.

Súbor enviro-vzdelávacích aktivít KAŽDODENNÁ UDRŽATEĽNOSŤ je malým krokom na 
ceste k zavádzaniu princípov udržateľnosti do bežného života, ale dúfame, že inšpiruje pedagó-
gov, deti aj ich rodičov k hľadaniu ciest, ako žiť bližšie k prírode.

medzinárodný autorský kolektív
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Publikáciu v online podobe nájdete na www.cea.sk/kazdodenna-udrzatelnost

http://www.cea.sk/kazdodenna-udrzatelnost
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Každodenný odpad
Peter Golkin napísal: “V živote mám najradšej knižnice a bicykle. Oboje posúva ľudí 
vpred bez plytvania. Ideálny deň: jazda na bicykli do knižnice.”
(zdroj: www.goodreads.com/quotes/tag/waste).

Veková skupina (10) - 12 - 14 rokov

Trvanie 2 x 45 minút, ale učiteľ môže aktivity rozvinúť i na dlhšie

Predmety

Náuka o spoločnosti 
Biológia 
Etika
Svet práce

Zručnosti

Študent dokáže rozpoznať problémy prostredia, v ktorom žije (domácnosť), 
hľadať riešenia, uvedomovať si vplyv svojho správania na životné prostredie, 
odôvodniť potrebu triediť odpad v domácnosti a venovať osobitnú pozornosť 
zaobchádzaniu s elektronickým odpadom. 

Kľúčové slová
odpad, zníženie, opakované využitie, recyklácia, odpad  typu “elektrické 
a elektronické zariadenie”

Súhrn aktivít

Číslo Názov Metóda Trvanie Formy práce Miesto

1. aktivita Analýza odpadu 
pozbieraného 
v odpadkovom koši 
v priebehu celého týždňa 

Skupinová 
diskusia, 
jednoduché 
matematické výpočty

15 – 20 
minút

Diskusia 
celej triedy, 
práca vo dvojiciach
(alebo práca v kruhu)

vnútri

2. aktivita Reflexia efektívnych 
metód v riešení 
problematiky odpadu

Všeobecná 
diskusia, 
vypĺňanie tabuliek

15 – 20 
minút

Diskusia 
celej triedy, 
individuálna práca
(alebo práca vo 
dvojiciach)

vnútri

3. aktivita Pozeranie krátkeho 
filmu na YouTube

Používanie internetu 5 minút Celá trieda vnútri

4. aktivita Druhý život mobilu Moderovaná 
diskusia

15 minút Celá trieda vnútri

5. aktivita Používanie jedného 
mobilu dlhý čas alebo 
„second hand” mobilu 
pomáha chrániť životné 
prostredie

Príprava 
argumentov

15 minút Celá trieda vnútri
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Zhrnutie

Ciele

Príprava

Celý týždeň (alebo pár dní) nevyprázdňovať smetný kôš v triede. Alternatíva: zozbierať jednodňové 
odpady z odpadkových košov z viacerých tried.

Príprava triedy

Odporúča sa mať prístup na internet počas aktivity, alebo počas prípravy (keďže súčasťou je pozeranie 
krátkeho filmu na internete).

Postup – zoznam aktivít:

Aktivita 1: Prečo je odpad problém a ako sa s ním vysporiadať
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Odpad je vážnym problémom modernej civilizácie. Každý deň vyhadzujeme papier, kov, sklo a plasty... 
Priemerné množstvo komunálneho odpadu na obyvateľa v EÚ v roku 2013 bolo 481 kg. V odpade je tiež 
nezanedbateľné množstvo nebezpečných odpadov: staré elektrické a elektronické prístroje, lieky, batérie, 
žiarivky... Na jednej strane vytvárame veľké hory odpadkov a nevieme, čo s nimi robiť, na druhej strane 
vyhadzujeme cenné zdroje.

Tento modul pozostáva z troch aktivít, pričom dve sú v podobe výučby v triede:
• Prečo je odpad problém a ako sa s ním vysporiadať 
• Druhý život mobilného telefónu
a jedno praktické opatrenie ako nakladať s odpadmi v škole trvalo udržateľným spôsobom.

Cieľom tohto modulu nie je poskytnúť hotový zoznam riešení, ale podnietiť študentov k premýšľaniu 
a diskusii o problémoch vytvorených našou obrovskou produkciou odpadu a ako môže každý prispieť 
k zníženiu produkcie odpadov v každodennom živote.

1. Žiaci sa pozerajú na odpady, ktoré sú v koši v triede a analyzujú, čo je vnútri. Roztriedia odpady na 
plasty, papier, bioodpad a ďalšie. Učiteľ sa pýta, aké sú problémy s odpadmi: Ako produkcia odpadu 
ovplyvňuje ľudí? A životné prostredie? Žiaci dostanú tabuľku "Pár faktov o odpade" (list 1) - 
prípadne vyučujúci napíše fakty o približnom čase rozkladu tých ktorých druhov odpadu na tabuľu. 
Pracujúc vo dvojiciach (alebo v malých skupinách) majú pripraviť svoje odpovede. Študenti si môžu 
spočítať, aké množstvo vyprodukuje ich rodina za rok. Alternatívne je možné použiť aktivity 
z metodickej príručky Aktívne globálne školy 2 (str. 21).

2. V ďalšom kroku premýšľajú študenti o tom, ako možno vyriešiť problémy s odpadmi. Majú vyjadriť 
svoj názor, čo sa dá urobiť, aby sa zmenšil problém s odpadmi. Po krátkej diskusii (maximálne 10 
minút) a prezentácii odpovedí študentov učiteľ vysvetlí, že odporúčané riešenia pre nakladanie 
s odpadmi sa nazývajú z anglického jazyka: Reduce, Reuse, Recycle, Rethink (znižovať, znovu 
používať, recyklovať, prehodnotiť). 
Študenti majú navrhnúť tieto riešenia pre konkrétne typy odpadov. Ich úlohou je vyplniť tabuľku (list 
2). Nie všetky políčka musia byť vyplnené.

Po dokončení tejto úlohy a študentských prezentácií sa vyučujúci opýta, ktoré riešenie je podľa nich 
najefektívnejšie a prečo? (najlepšie riešenie je redukovať, pretože to znamená nulovú produkciu 
odpadov)

Voliteľná časť. Na konci aktivity si môžu študenti pozrieť krátky film Great Pacific Garbage Patch 
(Veľká tichomorská odpadová škvrna) https://goo.gl/TftPO7 o ceste plastového odpadu v Tichom 
oceáne. Trvá približne 3 minúty a má titulky v angličtine, ale sú pomerne jednoduché a posolstvu filmu 
sa dá rozumieť i bez angličtiny. Film prostredníctvom výpovedných obrázkov, slova experta a pôsobivej 
hudby tlmočí posolstvo: plastový odpad zásadným spôsobom ohrozuje život v moriach.    



Aktivita 2: Druhý život mobilného telefónu

Aktivita 3: Praktické opatrenia pre nakladanie s odpadmi v škole trvalo udržateľným spôsobom
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Obsah filmu v skratke: Veľká tichomorská odpadová škvrna sa nachádza uprostred Tichého oceánu. Skladá sa predovšetkým 
z malých úlomkov rôznych plastov a chemických kalov. Dôsledkom slnečného žiarenia sa plasty rozpadajú na menšie a menšie 
kúsky, čím vstupujú umelé látky do potravného reťazca prostredníctvom živočíchov, ktoré sa živia planktónom. V mnohých 
oblastiach je koncentrácia plastov až sedemkrát vyššia ako koncentrácia zooplanktónu. Obavy vzbudzujú predovšetkým 
chemické látky, ktoré sa z plastov môžu vylúčiť, najmä polychlórované bifenyly, bisfenol a deriváty polystyrénu. Vedecké 
výskumy zistili, že u niektorých rýb z tejto oblasti je narušená produkcia hormónu estradiolu.

1. V prvej časti hodiny si majú študenti uvedomiť, aké veľmi časté zariadenia sú mobilné telefóny. 
Učitelia sa spýtajú študentov, ktoré elektronické zariadenie je najviac používané ľuďmi z celého sveta 
(odpoveď je mobilný telefón). Učiteľ sa opýta študentov, či ich skúsenosť tento fakt potvrdzuje. Pýta 
sa otázky: má každý študent mobilný telefón alebo smartphone? Jeden alebo viac? Aká je situácia 
v rodinách žiakov? Majú všetci svoje vlastné telefóny?

2. Učiteľ sa potom opýta študentov, ako často menia svoje mobilné telefóny a prečo. Po krátkej diskusii 
upozorní na fakt, že mobilný telefón môže zväčša fungovať 7 rokov, ale obvykle ho vymieňame už 
po 2 rokoch. Kupujeme si nové telefóny z dôvodu módnych trendov alebo pre potrebu používať 
funkcie najnovších telefónov – prístup na internet, počúvanie hudby, fotenie, videá. Náš starý telefón 
by však stále mohol byť potrebný a atraktívny pre druhých. V tejto aktivite budú študenti pracovať 
v malých skupinách. Ich úlohou je pripraviť argumenty o tom, prečo dlhotrvajúce používanie 
jedného mobilu alebo používanie mobilu “z druhej ruky” pomáha chrániť životné prostredie? 
Študenti dostanú informácie o mobilných telefónoch – pracovný list 3.

3. Pri zhrnutí toho, čo študenti povedali, môže učiteľ zdôrazniť, že nové modely mobilov majú ďalšie 
funkcie, napr. fotoaparát, hudobný prehrávač, GPS atď. Najväčší prínos pre životné prostredie má 
dlhotrvajúce používanie, pretože tak môžeme dosiahnuť:
- šetrenie cenných surovín potrebných na výrobu telefónov,
- zníženie množstva vyrábaných telefónov a tým aj znečistenie životného prostredia vznikajúceho pri 
výrobe,
- zníženie dopravy a tyḿ  nižšia spotreba ropy a nižšia produkcia emisií CO ,2

- zníženie produkcie odpadu. V prípade nebezpečného odpadu (a to kvôli obsahu toxických látok) 
predstavujú mobily vážnu hrozbu pre životné prostredie v prípade vniknutia toxických látok do pôdy 
a vody.

4. Po tom, ako všetky skupiny odprezentujú výsledky svojej práce sa učiteľ opýta, čo by mali urobiť 
so starým telefónom. Učiteľ nechá študentov slobodne diskutovať. Skonštatuje, že rozbité 
a nepoužiteľné telefóny (alebo akýkoľvek iný elektronický alebo elektrický prístroj) sa musia dostať 
na špeciálne zberné miesto, kde ich bude možné bezpečne zlikvidovať, príp. pripraviť na recykláciu. 
Je nutné poznať vnútroštátne právne predpisy o odpade z elektrických a elektronických zariadení 
(OEEZ).

Po poučení o odpadoch je odporučené realizovať praktické opatrenia, ako nakladať s odpadmi. To môže 
byť vykonané mnohými spôsobmi. Nižšie je uvedených niekoľko príkladov:
1. Vyrobte plagáty o riešeniach pre produkciu odpadov a zaveste ich na viditeľnom mieste v škole.
2. Zorganizujte návštevu dotrieďovacej linky, či miest, kde sa zbierajú elektrické a elektronické 

prístroje.
3. Zorganizujte triedenie odpadov v škole: poskytnite koše na papier, plasty a sklo.
4. Zorganizujte "deň výmeny starých vecí". Študenti a učiteľ prinesú staré knihy, oblečenie, hračky atď. 

A môžu vymieňať.
5. Zorganizujte trvalé miesto (skrinka, krabica) pre vymieňanie kníh, kde študenti a zamestnanci školy 

môžu zanechať vlastné staré knihy a vyzdvihnúť knihy, ktoré sú ponechané niekým iným.
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Pracovný list 1: Fakty o odpade

Typ odpadu
Reduce/ Znižuj 
množstvo odpadu

Reuse/Viacnásobne
používaj

Recycle/Podpor 
recykláciu

Rethink/Prehodnoť, 
navrhni iné riešenie

Plastová taška Vezmi z domu 
vlastnú plátennú 
tašku

Použi jednu 
tašku viackrát

Trieď ich a vhoď 
do správneho 
kontajnera

Vyrob rozložiteľné 
plastové tašky 

Plastová fľaša

Noviny

Sklenený pohár 

Staré oblečenie 
a hračky

Iné..(akýkoľvek odpad 
ktorý študentom napadne)

Pracovný list 3: Životný cyklus mobilného telefónu (informácie o  mobiloch)

Pár faktov o odpade:
Priemerné množstvo komunálneho odpadu na osobu v EU v roku 2013 bolo 481 kg .

Približný čas rozkladu odpadu:
Bavlnené tričko 2-5 mesiacov       Sklené fľaše   veľmi dlho (nedá sa určiť) 
Jablko (jadro) 2 mesiace             Noviny 6 týždňov
Hliníková plechovka 200 rokov            Plastová taška 400 rokov
Plastová fľaša (PET) 1000 rokov

Pracovný list 2: Tabuľka … (nie všetky políčka musia byť zaplnené)

2. Výroba. Mobily sú 
zostavené z viacerých 
surovín. Vo všeobec-
nosti sa mobil skladá 
zo 40% kovu, 40% 
plastu, 20% keramiky 
a iných materiálov.

3. Preprava a balenie. 
Súčiastky potrebné na výrobu 
mobilov a hotové telefóny sú 
zabalené a prepravované )
z miesta na miesto. Transport 
lietadlami, kamiónmi 
a vlakmi prispieva používa-
ním paliva k emisiám CO .2

4. Používanie mobilov. 
Priemerný mobil ročne 
spotrebuje množstvo energie, 
ktoré prispeje k tvorbe cca 
50kg emisií CO .2

5a. Recyklácia. 
Hodnotné látky, 
ktoré mobilné 
telefóny obsahujú, 
sú znovu využité 
pre výrobu ďalších 
zariadení. 

1. Ťažba surovín. Podľa informácií z roku 2012, 
uvedených spoločnosťou vyrábajúcou recyklované 
mobily v USA, z 10 000 mobilov (hmotnosť bez batérií 
cca 1 t) sa dá získať140 kg medi, 3,14 kg striebra, 300 g 
zlata, 130 g paládia a 3 g platiny. Čo tieto čísla 
znamenajú pre Slovensko? Počet aktívnych SIM kariet 
udávaných mobilných operátormi na Slovensku v roku 
2013 bol 6,5 milióna (priemerne viac ako jeden mobil na 
každého Slováka). Teda pri predpoklade, že vlastníme 
cca 6,5 milióna mobilov, nachádzalo sa v roku 2013 
v mobilných telefónoch na Slovensku 2041 kg striebra 
a 195 kg zlata. Závisí iba od nás, čo sa stane s týmito 
cennými zdrojmi. 

5b. Opakované využitie. 
Staré telefóny (staré 
modely alebo jednoducho 
nepotrebné stále funkčné 
telefóny) môžu byť 
využité inou osobou.

5. Vyhodenie. Podľa špecialistov použitý 
mobilný telefón (a iné elektronické odpady 
podľa smernice WEEE) môže obsahovať až 
5,000 toxických komponentov. Vyhodený 
na skládku, do smetí alebo na miesta, ktoré 
na to nie sú určené – sa začne rozkladať. 
Skôr či neskôr sa uvoľní jeho obsah 
a dostane sa do pôdy a vody. Takto látky 
obsiahnuté v elektrických a elektronických 
odpadoch doputujú až do potravinového 
reťazca rastlín, zvierat a ľudí. 

Materiály pre žiakov/študentov
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Pred aktivitou o odpadoch sa odporúča naštudovať si problém. 

Potrebné znalosti:

Pre aktivitu 1:
Aká je produkcia komunálneho odpadu na hlavu v krajine (napríklad v ročenke Ministerstva životného 
prostredia SR - Správa o stave životného prostredia SR - http://www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-
zp/kapitola/1)

Pre aktivitu 2:
Aká je národná legislatíva o odpade z elektrických a elektronických zariadení (Waste Electric and 
Electronic Equipment. www.odpady-portal.sk/Dokument/100367/odpadova-legislativa-eu.aspx#P05)
Bolo by prínosné pozrieť si dokumentárny film "Krev v mobilech" o pozadí výroby mobilných 
telefónov: https://goo.gl/KaBxeN (študentom môžeme premietnúť vopred vybrané časti filmu ako 
podnet k diskusii)

Literatúra, zdroje:
www.pcrevue.sk/a/CR--Stary-mobil-za-novy-menia-ludia-v-Cesku-kazde-dva-roky--vydrzi-pritom-az-
10-rokov 
http://mobilmania.azet.sk/clanok/89406/co-s-nepotrebnymi-mobilmi-zbieraju-ich-aj-operatori 
www.zivica.sk/sk/vystava-svetovy-supermarket/galeria
http://ekolist.cz/cz/zelena-domacnost/rady-a-navody/vybirate-mobil-a-co-takhle-eko-mobil
www.veronica.cz/mobilni-telefon
www.sedmagenerace.cz/text/detail/bidna-elektronika
www.fairphone.com
Metodická príručka Aktívne globálne školy 2, Človek v ohrození, Bratislava 2012 - on-line: 
www.globalnevzdelavanie.sk/aktivne-globalne-skoly-2

Materiály pre pedagógov
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Veková skupina 12- 14 rokov

Trvanie
Príprava: 45 minút
Aktivity: 3 x 45 minút

Zručnosti

Komunikácia v materinskom jazyku
Prírodné vedy
Vedenie diskusie
Výtvarná tvorba

Predmety chémia, matematika/fyzika, vyučovanie v triede...

Kľúčové slová
environmentálna uvedomelosť, domácnosť, voda, energetická účinnosť, triedenie 
odpadu, pracie prášky, fosfáty

Eko domácnosť
využívanie pracích práškov, šetrenie a ochrana vody, energetická účinnosť

Motivačný citát:
“
súčasťou “14 prikázaní Priateľov Zeme”.

Zapamätajte si, že nie ste vlastníkmi Zeme! Ste jej ochrancami a strážcami!”- Citát je 

Poradie Názov Metóda Trvanie Formy práce Miesto

1. BLOK

1. aktivita Úvod do témy 
modulu

Usmerňovaná 
konverzácia s deťmi

5 minút veľká 
skupina (trieda)

vnútri

2. aktivita Príprava 
2 flipchartových 
papierov: 
1.flipchart: pracie prášky 
a ochrana vody
2. flipchart: šetrenie vodou 
a energiou

Brainstorming
Diskusia

40 minút menšie 
skupinky

vnútri

3. aktivita Zelené laboratórium
Príprava ekologických 
pracích práškov 
a čistiacich prostriedkov

Vedená 
konverzácia,
experiment,
výskum, diskusia

20 minút menšie 
skupinky

vnútri

4. aktivita Kvapka za kvapkou
Meranie spotreby 
vody – kvapkajúci 
kohútik

Experiment,
výskum,
meranie, počítanie

25 minút menšie 
skupinky

vnútri

5. aktivita Eko inšpektori Výskum 25 minút menšie 
skupinky

vnútri

6. aktivita Vytváranie plagátov 
na chodbu školy

Tvorba,
skupinová práca

20 minút menšie 
skupinky

vnútri

Súhrn aktivít

12

2. BLOK

3. BLOK



Zhrnutie

Ciele

Pomôcky a materiály

Príprava

Usporiadanie miesta

Súvislosti s každodenným životom

13

Udržateľný spôsob života v našich domácnostiach je jednou z ciest k znižovaniu znečistenia a ochrany 
životného prostredia. Tento modul učí deti o návykoch a činnostiach, ktoré môžu robiť doma a prispieť 
tak k ochrane prírody a udržaniu zdravej planéty.

Modul bude rozdelený na 3 časti/bloky formou diskusií, laboratórnych experimentov, výskumu a hier:

 1. Úvod a zbieranie návrhov, ako sa v domácnosti správať šetrne k životnému prostrediu formou 
diskusie a brainstormingu (45 minút)

 2. Experimentálna časť – Zelené laboratórium, jedna skupina pripraví eko prací prášok a druhá bude 
merať tok vody z kvapkajúceho kohútika s cieľom zistiť množstvo minutej vody (45 minút)

 3. Výskum energetickej účinnosti a šetrenia vody v škole (školskí eko-inšpektori) a rozšírenie nových 
poznatkov medzi ďalších žiakov a zamestnancov školy (45 minút)

Vytvorenie nových postojov a návykov detí tak, aby mohli svojím správaním doma prispievať k ochrane 
životného prostredia (s cieľom ochrany vody a jej uvedomelej spotreby, šetrenia energiou, triedením 
odpadu...)

Pre 1. a 3. blok aktivít:
Pomôcky: Veľké papiere/flipcharty, post it bloky, fixy, lepidlo, nožnice, obrázky z časopisov, atď.

Pre 2. blok aktivít:
Nástroje a materiály na prípravu ekologických čistiacich prostriedkov:

Pomôcky: strúhadlo, hrniec alebo iná nádoba, varič, naberačka, pohár, plastová nádoba na čistiaci 
prostriedok 
Materiál: sóda (uhličitan sodný), borax (tetraboritan sodný), soda bikarbóna a kyselina citrónová 
(dajú sa kúpiť v špecializovanej drogérii alebo na Internete)

Nástroje na výpočty úspor vody z kohútikov:
Pomôcky: stopky, odmerka, kalkulačka, pero a pracovný list potrebný pre výpočet toku vody.

Nakopírujte si tabuľky z listu žiaka pre skupinu, ktorá bude pracovať na výpočtoch spotreby vody 
a tabuľky eko-inšpektorov. Pripravte všetky pomôcky a materiály na experimentálnu časť (sporák/
platničku, hrniec na zohriatie surových materiálov). Pripravte časopisy s témami energetickej účinnosti, 
spotreby vody apod. 

Tento modul sa bude realizovať vnútri (v triede). Miesto by malo byť pripravené tak, aby boli stoly 
zoskupené pre prácu v tímoch. Na experimentálny blok odporúčame využiť chemické laboratórium. 

Hoci existuje veľa detí, ktoré sa starajú o životné prostredie vo svojich domácnostiach, stále je tu veľký 
počet detí, ktoré rovnako ako ich rodičia nevenujú ochrane prírody pozornosť a nepremýšľajú o nej. 
Často nechajú pri umývaní zubov či iných činnostiach tiecť vodu z kohútika, nezhasínajú svetlá, atď. 
Naša geografická oblasť má len zriedka skutočný nedostatok vody. Napriek tomu začína byť v niekto-
rých oblastiach nápadné zníženie zrážok v letnom období, nárast zrážok v zime a dlhé suchá. 
O to dôležitejšie je uvedomovať si význam šetrenia vody. Použitie rôznych neekologických čistiacich 
prostriedkov a pracích práškov s fosfátmi spôsobuje eutrofizáciu vodných plôch, čo môže zabíjať ryby 
a ďalšie vodné živočíchy.



Podklady a materiály

     
Spotreba energií a vody v domácnostiach

Realizácia

1. BLOK AKTIVÍT (celkom 45 minút)

ÚVOD DO TÉMY MODULU A ZBIERANIE NÁVRHOV PRE ENVIRONMENTÁLNE 
UVEDOMELÉ SPRÁVANIE V DOMÁCNOSTI

Úvod
Motivačný citát: ”Zapamätajte si, že nie ste vlastníkmi Zeme! Ste jej ochrancami a strážcami!”- Citát je 
súčasťou  "14 prikázaní  Priateľov Zeme".

14

Energetická účinnosť je veľmi dôležitá, pretože nadmerné používanie energie spôsobuje zbytočné 
znečisťovanie atmosféry, vyčerpávanie neobnoviteľných zdrojov energie, ktorá nakoniec vytvára 
zbytočné finančné náklady pre spotrebiteľov. Tento modul poskytuje skvelú príležitosť premýšľať o tom, 
ako si udržať dobrú kvalitu života v domácnosti a zároveň sa správať energeticky účinne, šetriť pitnú 
vodu atď. Po realizácii modulu deti rozšíria nové poznatky a informácie svojim rodičom a začnú 
aplikovať, čo sa naučili.

Jeden spôsob znižovania znečistenia a ochrany životného prostredia, a tiež šetrenia výdajov domácnosti, 
je udržateľný spôsob života v našich domovoch. Okrem sporenia musíme začať myslieť pre-
environmentálne a uvedomovať si, že zdroje energie a vody na našej planéte sú obmedzené. 
Obrázky nižšie ukazujú súvislosť medzi energetickou spotrebou vybraných domácich spotrebičov, 
spotrebou vody v domácnosti a možnými úsporami.

Malé spotrebiče
150 kW/rok

TV, rádio
150 kW/rok

Elektrický radiator
200 kW/rok

Práčka
370 kW/rok

Sušička
390 kW/rok

Umývačka riadu
400 kW/rok

Svietidlá
480 kW/rok

Chladnička
490 kW/rok

Mraznička
600 kW/rok

Elektrický sporák
1000 kW/rok

Spotreba 
na osobu 
v litroch

Aktivita

Spla
chovanie
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Kúpanie
, s

prc
hovanie

Pra
nie

 p
rá

dla

Um
ývanie

 ri
adu

O
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ývanie
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Polie
vanie

 z
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dy

normálna
spotreba

úspora
vďaka prevencii
odkvapkávania

úspora vďaka
lepšej technike

Z dennej spotreby vody 140 litrov
môžete ušetriť až 60 litrov

varenie, 
pitie

čistenie,
zalievanie

umývanie 
auta

umývanie umývanie
riadu

pranie
prádla

kúpanie 
a sprchovanie

splachovanie
toalety



2. BLOK AKTIVÍT (celkom 45 minút)

3. BLOK AKTIVÍT (celkom 45 minút, v prípade potreby dlhšie)
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Po citáte ako úvode do modulu nasleduje diskusia o súčasnom znečistení životného prostredia.

Zbieranie návrhov, ako sa v domácnosti správať šetrne k životnému prostrediu (40 minút)

Po uvedení modulu nachystajte 2 prázdne flipchartové papiere s nasledujúcimi nadpismi:
�pracie prášky a ochrana vody
�šetrenie vodou a energiami

Žiakov rozdeľte do dvoch skupín a každá skupina bude pracovať na jednej téme (flipchartový papier). 
Na post it papieriky budú písať návrhy, ako prispieť k ochrane životného prostredia svojím správaním 
v domácnosti a papieriky potom nalepia na flipchartový papier. Potom odprezentujú obe skupiny svoje 
návrhy a pomocou diskusie celá trieda doplní, čo ešte chýba. 

Tieto flipcharty budú využité v 3. bloku aktivít na vytváranie plagátov s návodom, ako môžeme v našich 
domácnostiach chrániť životné prostredie. Plagáty budú vyvesené na chodbe tak, aby ich rodičia, žiaci 
a zamestnanci školy videli. 

ZELENÉ LABORATÓRIUM – EXPERIMENTY
Žiaci budú rozdelení do viacerých menších skupiniek. Jedna skupina bude pracovať na príprave 
ekologických čistiacich prostriedkov a druhá skupina bude merať spotrebu vody z kvapkajúceho 
kohútika. 

Ekologické pracie prášky a čistiace prostriedky
Na hodine chémie pripravte rôzne ekologické pracie prášky, čistiace prostriedky na WC, na 
odstraňovanie povlaku, umývanie kúpeľní. Na úvod informuje učiteľ žiakov o rôznych ekologických 
čistiacich prostriedkoch, ktoré sú rovnako účinné, ako tie vyrobené v továrni, ale oveľa zdravšie. 
Potom si deti vyberú a pripravia jeden ekologický čistiaci prostriedok. 

Kvapka za kvapkou 
Druhá skupina žiakov bude experimentálne, a tiež matematicky merať spotrebu vody z kvapkajúcich 
kohútikov. Pomocou stopiek a odmerky zmerajú tok vody pri rýchlosti 1,2,3 kvapky za sekundu 
a tiež pri silnejšom prúde. Tok vody za minútu žiaci zmerajú experimentálne a potom vypočítajú 
množstvo spotrebovanej vody za deň, za mesiac a za rok. 

KONTROLA PODMIENOK V ŠKOLE A ROZŠÍRENIE NOVÝCH POZNATKOV MEDZI 
ŽIAKOV A ZAMESTNANCOV ŠKOLY

Žiaci budú rozdelení do skupiniek. Jedna skupina budú školskí eko-inšpektori a druhá skupina bude 
vytvárať plagáty, ktoré budú vyvesené na školskej chodbe. 

Eko-inšpektori
Žiaci budú rozdelení do menších skupín podľa počtu poschodí a urobia inšpekciu chodby, záchodov, 
kabinetu, tried a ďalších miestností na kontrolu kohútikov, splachovačov, žiaroviek, zbytočného 
použitia žiaroviek, radiátorov apod. Po dokončení inšpekcie spíšu žiaci list s informáciami a návrhmi 
na zlepšenie či výmenu pre riaditeľa, školníka a učiteľov. List s informáciami tiež môže byť 
umiestnený do kabinetu. 

Vytváranie plagátov na školskú chodbu
Zhrnutie návrhov s konkrétnymi krokmi, ktoré môžeme všetci robiť doma, žiaci prepíšu na plagáty. 
Ďalej môžu žiaci na plagát doplniť kresby, obrázky a recepty na ekologické čistiace prostriedky. 
Plagáty potom učiteľ vyvesí na školskú chodbu s cieľom rozšíriť nové poznatky žiakov medzi 
ostatných žiakov školy, ich rodičov a ďalších návštevníkov.



Pracovný list č. 1

Tabuľka na výpočet straty vody v dôsledku kvapkajúceho kohútika

Kvapkanie vody 
z kohútika

Množstvo vody 
za minútu 
(liter/min)

Množstvo vody 
za hodinu 

(liter/hodina)

Množstvo vody 
za deň 

(liter/deň)

Množstvo vody 
za mesiac 

(liter/mesiac)

Množstvo vody 
za rok 

(liter/rok)

Pracovný list č. 2

Školskí eko-inšpektori – Tabuľka na inšpekciu vodných zariadení a energetickej účinnosti

Dlážka Miestnosť
Vodné zariadenia 

(kohútik, 
splachovanie)

Žiarovky, 
zásuvky 

a vypínače
Okná

Ďalšie 
poznámky

16

POZNÁMKY:
�Pri inšpekcií vodných zariadení skontrolujte, či každý splachovač a kohútik funguje správne a ak nie, zapíšte, aký veľký je 

únik vody (kvapkanie, slabý prúd, silný prúd).
�Skontrolujte žiarovky v každej miestnosti a zistite, či niektoré nie sú zapnuté zbytočne, koľko ich funguje, koľko nefunguje. 
�Urobte inšpekciu okien v každej miestnosti na kontrolu, či niekde nechýba sklo, či sa dajú všetky okná zavrieť atď.
�Fungovanie radiátorov a ďalšie zaujímavosti môžete pridať do poznámok.

Materiály pre žiakov/študentov

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Materiály pre pedagógov

 Zelené laboratórium

 Ekologický prací prostriedok

 Aviváž

 Prostriedok na umývanie riadu

Ekologický prací prášok, aviváž, prostriedok na umývanie riadu, prostriedok na čistenie WC, 
prostriedok na odstraňovanie nečistôt na keramických, smaltových a ďalších povrchoch, prostriedok na 
čistenie okien a sklených povrchov atď.

POMÔCKY: strúhadlo, hrniec, sporák / horúca platnička, naberačka, odmerka,, nádoby na vyrobené 
prípravky.

NÁKUP MATERIÁLU: sóda na pranie (uhličitan sodný), bórax (tetraboritan sodný), sóda bikarbóna 
a kyselina citrónová (možno zakúpiť v drogérii).

Vyrobiť váš vlastný, ekologický čistiaci prostriedok je veľmi jednoduché. Stačí niekoľko surovín, trochu 
času a snahy. Tieto produkty sú nielen lepšie ako väčšina priemyslovo vyrobených produktov, ale 
zároveň neohrozujú vaše zdravie a neznečisťujú prírodu. 
Prírodné čistiace prostriedky sú založené na prírodnom mydle, octe, citrónovej šťave, glyceríne, bóraxe, 
jedlej sóde a esenciálnych olejoch. Tieto suroviny stačia na to, aby vaša domácnosť a bielizeň boli 
žiarivo čisté a voňavé.

Prísady:
�7-10 litrov horúcej vody
�2 šálky nastrúhaného mydla (odporúčame prírodné)
�2 šálky jedlej sódy
�10 -20 kvapiek esenciálneho oleja: levanduľa, rozmarín alebo citrus (citrón, pomaranč, limetka, 

mandarínka).

Vložte mydlo do hrnca a pridajte práve toľko vody, aby bolo mydlo pod hladinou. Zohrejte a miešajte 
zmes, až kým sa mydlo úplne nerozpustí. Nalejte zvyšnú vodu do zmesi, pridajte jedlú sódu a esenciálny 
olej a všetko zmiešajte. Skladujte na chladnom a suchom mieste, najlepšie uzavretom. Zatraste pred 
použitím. Jeden pohár stačí na vypranie bielizne v plnej práčke.

Prísady:
�100 g sódy bikarbóny
�600 ml octu
�700 ml destilovanej vody
�esenciálny olej podľa vlastného výberu

Pripravte veľký hrniec s objemom aspoň 4 litre, v ktorom môžete zmiešať suroviny. Nalejte jedlú sódu 
do hrnca a pridajte 100 ml vody. V tomto bode nemusíte zmes miešať, ale pomaly začnite prilievať ocot. 
Keď pridáte ocot, zmes sa začne variť, keďže dôjde ku chemickej reakcii medzi octom a jedlou sódou. 
Nechajte zmes variť niekoľko minút, aby sa sóda úspešne rozpustila. Potom pridajte zvyšnú vodu, ktorá 
zastaví var. Až potom začnite miešať, aby ste dostali homogénnu tekutinu. V tejto chvíli môžete pridať 
esenciálny olej. Ak máte olej kupovaný v obchode, ktorý je všeobecne nariedený, pridajte 10-15 
kvapiek. Ak máte čistý esenciálny olej, tak 5 kvapiek bude viac než dosť. Nakoniec vložte hotový 
produkt do sklenej nádoby. Použite aviváž ako akúkoľvek inú – pridajte asi jeden pohár na plnú práčku.

Prísady:
�100g nastrúhaného mydla
�1/2 pohára jedlej sódy
�1/4 pohára uhličitanu sodného
�1/2 lyžičky kyseliny citrónovej
�5 ml esenciálneho oleja vlastného výberu: levanduľa, rozmarín, alebo citrus (citrón, pomaranč, 

limetka, mandarínka) 
�1-1,5 litra destilovanej vody

Vložte nastrúhané mydlo do hrnca a pridajte trochu viac ako jeden pohár vody. Zohrejte zmes na 
sporáku a miešajte, kým sa mydlo nerozpustí. Odstavte z platničky, pridajte zvyšné suroviny a miešajte, 
až kým dostanete homogénny roztok. Keď sa zmes ochladí, nalejte ju do vhodnej nádoby. Vyrobený 
prostriedok použite ako bežný saponát na umývanie riadu. Tento ekologický prostriedok nepení tak, ako 
ten priemyselný, no napriek tomu je veľmi účinný.

K
až

do
de

nn
á 

ud
rž

at
eľ

no
sť

 >
 E

ko
 d

om
ác

no
sť

 >
 M

at
er

iá
ly

 p
re

 p
ed

ag
óg

ov

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

P
R

A
C

O
V

N
É

 L
IS

T
Y



18

Literatúra, zdroje:
Priručnik za edukaciju o životnoj sredini, Centar za životnu sredinu, Banja Luka, 2007.
Lijek za potrošače- skup modula ekološkog obrazovanja o održivoj potrošnji, Fondacija Magosfa, 
2009.
www.barefootsworld.net/seattle.html
www.halcyon.com/arborhts/chiefsea.html
www.ekologija.ba
www.maminsvet.net/2013/03/06/napravite-sami-sredstvo-za-pranje-prozora
https://zelenenovine.wordpress.com/zelena-laboratorija/zelena-laboratorija-ekoloski-deterdzenti-
napravi-sam
http://zadovoljna.dnevnik.hr/clanak/moda-ljepota/napravite-mirisni-deterdzent-za-rublje-od-4-
sastojka---273525.html
www.ekoporadna.cz/domains/ekoporadna.cz/images/Texty/Studie_na_web/
Desatero_domaci_ekologie.pdf 
http://bioporadna.sk/ekopranie
www.facebook.com/desatoro.domacej.ekologie
www.domaci-ekologie.cz/blog.php?clanek=ocet-jedla-soda-a-voda-na-bezny-uklid-staci 

 Prostriedok na čistenie wc 

 Prostriedok na odstraňovanie nečistôt na keramických, smaltových  a ďalších povrchoch 

 Prostriedok na čistenie okien a sklených povrchov

Prísady:
�100 g bóraxu
�100 ml octu alebo trochu kyseliny citrónovej
�500 ml destilovanej vody

Suroviny potrebné na výrobu ekologického a účinného prostriedku na čistenie kúpeľní (WC, odstránenie 
vodného kameňa, zničenie baktérií atď.) budete potrebovať bórax, ocot alebo kopcovitú lyžicu kyseliny 
citrónovej, a pol litra vody. Prísady dobre premiešajte, vložte do nádoby s rozstrekovačom a zatraste. Pre 
dôkladné vyčistenie WC nastriekajte sprej a nechajte účinkovať asi 15 až 20 minút. Potom vyšúchajte 
WC kefou na odstránenie zostávajúcich nečistôt.

Prísady:
�250 ml octu
�200 ml destilovanej vody
�50 g bóraxu
�50 ml etylalkoholu
�10 ml esenciálneho oleja eukalyptu, levandule, rozmarínu alebo citrusu (citrón, pomaranč, 

limetka, mandarínka)

Zmiešajte esenciálny olej s alkoholom. Priveďte vodu k varu, odstavte z platničky, pridajte bórax 
a zamiešajte. Keď zmes s bóraxom vychladne, pridajte alkohol s esenciálnym olejom a octom. Dobre 
premiešajte a nalejte do nádoby s rozstrekovačom. Zatraste pred použitím.  
Inštrukcie: Naneste prostriedok na špinavý povrch a nechajte pôsobiť 10 až 20 minút. Utrite mokrou 
handrou. Pre veľmi znečistené plochy opakujte postup 2-3krát. Tento produkt je ideálny na čistenie 
keramických a smaltových povrchov, chrómových kovaní v kúpeľni, a tiež sa môže používať na sklené 
a plastové plochy v kúpeľni. 

Prísady:
�70 ml octu
�20 ml alkoholu
�1 l vody

Zmiešajte všetky suroviny a vlejte do vhodnej nádoby (s rozstrekovačom). Tento produkt odporúčame 
na čistenie miestností, v ktorých prebývajú astmatici a osoby s krehkým zdravím. 

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Veková skupina 12-14, Možnosť upraviť pre študentov strednej školy.

Trvanie
príprava 60 minút
aktivita 2 x 45 minút + 140 minút

Zručnosti

materinský jazyk
prírodné vedy
efektívne a nezávislé vyučovanie
sociálne zručnosti
iniciatíva a podnikateľské zručnosti

Predmety geografia, biológia - zdravie

Kľúčové slová

Súhrn aktivít

Číslo Názov Metóda Trvanie Forma práce Umiestnenie

1. aktivita Naladenie sa riadená konverzácia 10 minút veľká 
skupina (trieda)

vnútri

2. aktivita Ako chutí skutočný 
jogurt?

senzorické cvičenie 
a analýza

15 minút menšie 
skupiny

vnútri

3. aktivita Čo som jedol? výskum, prezentácia 20 minút menšie 
skupiny

vnútri

4. aktivita Ako dlho to cestovalo? vedomostný test, inter-
netové vyhľadávanie

domáca 
úloha

individuálne doma

5. aktivita Naladenie sa hra 10 minút malá 
skupina

vnútri

6. aktivita Aké spotrebiče 
používaš doma?

výskum, riadená 
konverzácia

25 minút menšie sku-
piny, veľká 
skupina (diskusia)

vnútri

7. aktivita Zbavme sa 
nepotrebných 
vecí!

analýza, prezentácia 10 minút menšie sku-
piny, veľká 
skupina (diskusia)

vnútri

8. aktivita Čo v praxi znamená 
lokálny produkt?

výskum, riadená 
konverzácia

20 minút
+ predchá-
dzajúca prí-
prava doma

veľká 
skupina 
(trieda)

vnútri

9. aktivita Uhlíkový test kontrola 15 minút veľká 
skupina (trieda)

vnútri

10. aktivita Zelenina od farmára prezentácia 25 minút 
+ 20 minút

veľká sku-
pina (trieda)

vnútri

11. aktivita 10 -kilometrová 
párty

Senzorické cvičenie 
a analýza

60 minút veľká sku-
pina (trieda)

vnútri

Zodpovedná spotreba
Citát: “To, čo ješ vo svojom súkromí, ovplyvní aj ostatných.”
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lokálny produkt, uvedomelá spotreba, uvedomelé nakupovanie, CO  emisie2

1. BLOK

2. BLOK

3. BLOK



Zhrnutie

Ciele

Pomôcky a materiály

1. BLOK

2. a 3. aktivita:

2. BLOK

5. aktivita: 

Reklamné letáky alebo katalógy – zo supermarketov, predávajúcich techniku (Euronics, Tesco, Lidl, atď.)

3. BLOK

8. aktivita:
Veľké papiere a fixky alebo počítač a projektor.

9. aktivita:
Veľké papiere, papiere na poznámky, fixky, perá, pastelky.

11. aktivita:
Pomôcky na varenie, tácky, príbory.

Príprava

Usporiadanie miesta

Usporiadanie stolov a stoličiek pre jednotlivé skupiny.
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Počas modulu sa študenti zoznámia s pojmom “lokálny produkt” a s potenciálom jeho výroby. 
Prostredníctvom hry sa naučia rozoznávať rozdiely medzi lokálnymi produktami a produktami 
z “priemyselnej” výroby z hľadiska kvality, ceny a environmentálnej záťaže. Budú analyzovať, či 
skutočne potrebujeme spotrebiče, ktoré nám údajne majú uľahčiť život. Zistia, koľko nepotrebných 
výrobkov čaká na to, aby sme si ich kúpili.

Inšpirovať študentov k otázkam typu: Je rozumné kupovať všetky produkty pochádzajúce z veľkej 
vzdialenosti (neraz z iných kontinentov)? Prečo sú tieto výrobky často lacnejšie ako lokálne 
vyprodukované veci? Naozaj potrebujeme energeticky náročné prístroje: v ktorých oblastiach sú 
potrebné a v ktorých oblastiach sú len plytvaním energiou? 

- 4 misky do každej skupiny
- čajová lyžička (podľa počtu detí)
- jogurt (jahodový alebo marhuľový, aspoň dve balenia z každého druhu): 

1. známe a reklamované – napríklad Danone (výrobok medzinárodnej spoločnosti)
2. menej propagované alebo nepropagované (vlastné značky medzinárodných obchodných 
reťazcov, napríklad Lidl, Kaufland, Tesco atď.)
3. slovenské (ktorýkoľvek kvalitný slovenský jogurt, napr. Tami, Zvolenský, Bánovecký, 
Sabinovský)
4. lokálny produkt – z trhu alebo z farmy (približne v okruhu 50 km od miesta bydliska)

Skopírujte tabuľky “Študentský zoznam” k aktivite 2. a 3. a Uhlíkový test k aktivite 4. a dajte jednu 
kópiu do každej skupiny. Vytlačte kópiu a vystrihnite obrázky k aktivite 6. K aktivite 3. vypíšte ceny 
jogurtov, veľkosť balení a vypočítajte jednotkovú cenu. 

Súvislosti s každodenným životom

Všetci chodíme občas nakupovať. Deti zvyčajne navštevujú obchody s jedlom a sladkosťami, ale často 
túžia aj po elektronike, obuvi alebo oblečení. Potrebujú teda vedieť, či záleží na tom, čo kupujú: odkiaľ 
tá vec pochádza? Je značka zárukou výdrže a dobrej kvality?



Podklady a materiály

Lokálne produkty:
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Počas nakupovania uskutočňujeme voľby, hovoríme “áno” produktu, ktorý kupujeme. Veci sú totiž 
vyrábané a obchody prosperujú podľa toho, ako sa rozhodujeme. Od nás záleží, čo bude mať obchod 
v ponuke. Je aj na nás, či si lokálny podnikateľ udrží svoj malý obchodík, alebo budeme musieť 
dochádzať na periférie miest do obrovských medzinárodných supermarketových krabíc. Veľké záujmové 
skupiny chcú naše rozhodnutia ovplyvniť. S rastúcimi možnosťami reklamnej manipulácie a stúpajúcim 
informačným preťažením chcú posunúť naše túžby smerom k veciam, ktoré vôbec nepotrebujeme. Našou 
zodpovednou úlohou je tento proces rozpoznať a zvládnuť. Aby sme to však mohli urobiť, jednoducho 
musíme poznať naše skutočné potreby. Našťastie stále viac ľudí preferuje domáce, lokálne, kvalitné jedlo 
bez chemikálií a počet jeho producentov sa zvyšuje. Výrobcovia a spotrebitelia sú priamo spojení 
v krátkych dodávateľských potravinových reťazcoch. Vzniká stale viac lokálnych trhov a ďalších 
spôsobov priameho spojenia medzi výrobcami a spotrebiteľmi. Môžeme si napr. zadovážiť zdravú 
sezónnu zeleninu a ovocie zapojením sa do debničkového systému a dostávať tak každý týždeň čerstvú 
zeleninu v debničke. Alebo môžeme využiť systém “predaj z dvora”, ktorého výhodou je, že poznáme 
pestovateľa či chovateľa osobne, ten dbá na kvalitu a záleží mu na dlhodobej spolupráci. 
V súčasnosti dochádza k masívnemu rozšíreniu elektronických prístrojov a zariadení určených na zábavu. 
Používanie smartfónov spôsobuje závislosť na obrazovke a viaže nás k prúdu informácií, zatiaľ čo trpíme 
informačným preťažením a strácame schopnosť robiť správne rozhodnutia. Sociálne médiá nielen 
reorganizovali sociálne vzťahy mládeže, ale aj nepozorovane zvýraznili “cool veci”, aby sme po nich 
túžili, sledovali ich a nakoniec ich kupovali. V tomto mediálnom tlaku sa musíme naučiť selektovať 
informácie, podrobovať obsah internetu kritickému mysleniu a vedome vyberať to, čo naozaj 
potrebujeme. Odporúčame si preštudovať 12 pravidiel uvedomelého spotrebiteľa (záver modulu).

Čo je lokálny produkt? Všetko to, čo je vyrobené a predané v okruhu cca 50 kilometrov. Domáca 
nakladaná zelenina zo záhrady, čerstvý chlieb z pekárne. Ovocie zo stromu, topánky od obuvníka, husle 
od miestneho výrobcu... Tradičný tovar a ručná práca, nie masové produkty a industriálny odpad pre 
hypermarkety. Produkt, ktorý obsahuje aspoň 51% miestneho materiálu alebo práce (definícia Maďarsko). 
Kulinárske špeciality, veci do domácnosti, výrobky uchovávajúce folklórne motívy…  

Kupovaním lokálnych produktov podporujeme trvalú udržateľnosť nášho vlastného prostredia. Každým 
nákupom pomáhame miestnej ekonomike, udržaniu pracovných miest a vzniku ďalších. Lokálne tvorený 
zisk podporuje a vytvára lokálny rozvoj. 

Keď kupujeme najdôležitejšie veci v našom okolí, znižujeme tým ekologickú záťaž vytváranú balením 
a transportom. Naša ekologická stopa bude menšia. Miestne jedlo sa produkuje v menších množstvách, 
tradičným alebo šetrným spôsobom a tým sa zmenšuje aj dopad na prostredie a krajinu.
Popri ekologických a ekonomických benefitoch zároveň chránime aj naše zdravie. 

Kupujme sezónne produkty! Lokálna zelenina a ovocie obsahujú menej konzervantov. Môžu zrieť dlhšie, 
keďže sa nedovážajú zdiaľky ako exotické ovocie. Sú tak čerstvejšie, chutnejšie a aromatickejšie, 
a obsahujú viac vitamínov a minerálov, ako tie z dovozu. Zloženie domácich produktov sa dá ľahšie 
skontrolovať, a tak vieme, čo jeme. Keď dávame prednosť krajovým odrodám, prispievame k ochrane 
biodiverzity a zachovaniu tradícií. 

Pri kúpe lokálnych produktov si môžeme vytvoriť osobný vzťah s výrobcom, spýtať sa na zloženie, obsah 
chemikálií alebo alergénov. Často sa dá dokonca vidieť a skontrolovať výrobný proces (napríklad 
navštíviť farmu, kde vidíme výrobcu pri práci). Obvykle dostaneme originálne produkty s chuťou alebo 
motívmi charakteristickými pre daný región. Finančne podporujeme výrobcov namiesto obchodníkov 
alebo veľkých spoločností. Chránime pracovné miesta, ktoré môže výrobca vytvoriť pre domácich.

Realizácia

1. BLOK: Hľadaj lokálne!

1. aktivita: naladenie sa:
“Zdvihni ruku, ak tvoji rodičia/starí rodičia…”
- majú záhradku a niečo v nej pestujú
- majú hospodárske zvieratá a spracovávajú ich produkty (mäso, mlieko alebo vajcia)
- vyrábajú džemy, kompóty, kyslú kapustu na zimu 
- kupujú výrobky od domácich výrobcov



3. aktivita: Čo som jedol?

4. aktivita: Ako dlho produkty cestovali?

2. BLOK: Kupujte uvedomelo!

5. aktivita: Naladenie

6. aktivita: Aké prístroje používate doma?
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Teraz by mali spraviť malé skupiny krátky výskum. Každá skupina dostane jedno neotvorené balenie 
jogurtu, jeden zo štyroch druhov. Môžu ho otvoriť, preskúmať a ochutnať. Obsahuje nejaké kúsky 
ovocia? Ako tieto kúsky vyzerajú, akú majú konzistenciu? Prečítajte si aj zloženie: sú v ňom farbivá, 
arómy, zahusťovadlá…? Porovnajte ceny a jednotkové ceny všetkých druhov (študenti vypočítajú 
jednotkovú cenu porovnaním ceny a množstva jogurtu v kelímku). Študenti vyplnia spodnú časť tabuľky 
údajmi o ich vlastnom jogurte. Počas spoločnej diskusie môžu vyplniť aj charakteristiky ostatných 
jogurtov. Potom diskutujú medzi skupinami o tom, aký majú názor na “svoj” jogurt? Aké sú medzi nimi 
rozdiely? (pásová výroba z lacných surovín + drahý marketing versus lokálna produkcia z kvalitných 
ingrediencií.) 

Uhlíkový test = výrobná, dopravná, manipulačná a likvidačná záťaž produktu na životné prostredie. 
Doprava je jedným z najväčších producentov CO . Skopírujte uhlíkový test zo študentského zoznamu 2

a dajte ho deťom na domácu úlohu. Mali by nájsť ešte jeden podobný výrobok a hľadať rozdiely medzi 
ich uhlíkovou stopou. Nájdite webovú kalkulačku uhlíkovej stopy potravín vo vašom jazyku a dajte jej 
link študentom. Podobnú kalkulačku v anglickom jazyku nájdete na webe Hnutí DUHA 
http://www.hnutiduha.cz/temata/uhlikova-kalkulacka-0 .

Pracujte v malých skupinách (3 alebo 4). Dajte každej skupine iný reklamný leták alebo katalóg s tech-
nicky zameraným tovarom. Ktoré prístroje by ste si kúpili, keby ste mali peniaze? Vyberte si čokoľvek, 
ale každá skupina maximálne 4 položky. Zakrúžkujte ich čiernou fixkou. Skupiny spravia zoznam týchto 
vecí a napíšu ich na tabuľu.

Vystrihnite 16 obrázkov z pracovného listu (v sekcii Materiály pre žiakov/študentov). Sú na nich domáce 
spotrebiče: niektoré sú užitočné, iné nie sú veľmi potrebné. Dajte každej skupine 4 obrázky. Každý 
výrobok by mali ohodnotiť, najužitočnejší bude prvý a najzbytočnejší posledný. Môžu napísať nápady, 
ako by vymenili tieto prístroje nejakými jednoduchšími vecami alebo čo ľudia robili predtým bez nich. 
Potom spolu diskutujte. Každá skupina prezentuje svoje poznatky a navrhuje, ako spotrebiče nahradiť.

2. aktivita: Ako chutí skutočný jogurt?

Rozdeľte triedu na 4 skupiny. Očíslujte testovacie jogurty číslami 1-4 a umiestnite ich do nádobiek: 
Každá skupina by mala ochutnať zo všetkých jogurtov. Napíšte na nádobky čísla jogurtov. Študenti 
ochutnajú jogurty a vyplnia tabuľku (pracovný list v materiáloch pre žiakov/študentov) k jednotlivým 
jogurtom. Nakoniec skúste zistiť tipy študentov, ktorý jogurt je ktorý.

7. aktivita: Zbavme sa nepotrebných vecí!

3. BLOK: Lokálny produkt – lokálna hodnota

Znovu sa pozrite na zoznam na tabuli z aktivity č. 5. Podľa získaných informácií každá skupina vyberie 
dva spotrebiče zo svojho zoznamu (aktivita 5), bez ktorých môže žiť plnohodnotný život. 
Vymažte ich zo zoznamu na tabuli. Diskutujte, čo znamená šťastie a aké sú skutočné hodnoty v našom 
živote, a tiež o tom, akú dôležitosť prikladáme vlastníctvu vecí.

Zorganizujte v niektoré popoludnie v triede alternatívnu párty! V prvej časti sa dozviete viac o domácich 
produktoch, v druhej časti ich budete chutnať.

8. aktivita: Čo znamená lokálny produkt v praxi?

Zadajte tento výskum v predstihu ako domácu úlohu. Každá skupina doma preskúma:
- Čo je lokálny produkt?
- Ako ovplyvňuje: 
   a) výrobcu?
   b) lokálnu ekonomiku?
   c) naše životné prostredie?
- Kto obdrží zisk, ak:
   a) kúpime domáci produkt od lokálneho výrobcu?
   b) kúpime cudzí produkt v hypermarkete?
- Čo môže byť lokálnym produktom? Vymenujte niektoré konkrétne príklady!



9. aktivita: Skontrolujme uhlíkový test!

10. aktivita: Zelenina od farmára!

11. aktivita: 10- kilometrová párty
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Študenti môžu použiť internet alebo noviny, opýtať sa rodičov, navštíviť neziskové organizácie, hľadať na 
domácom trhu, atď. 
V triede diskutujte o otázkach, pričom každá skupina odpovie na jednu. Spýtajte sa žiakov na stravovacie 
a nákupné zvyky v ich vlastných rodinách. Kupujú a používajú miestne výrobky? Spýtajte sa na ich 
vlastný názor na ne.

Skontrolujte uhlíkový test z 1. bloku. 
Analyzujte uhlíkovú stopu vytvorenú počas dopravy a zdôraznite emisie CO  v litroch ku každému 2

produktu (pozrite sa do kľúča v sekcii Materiály pre pedagógov). Rozprávajte o roli emisií v klimatických 
zmenách a o osobnej zodpovednosti študentov.

Každá skupina si napíše max. 5 minútovú prednášku ku kampani o tom, prečo je dobré, ak si zákazník 
vyberá miestne produkty.
 1. skupina – výrobky mliečnej farmy “Smotanka” (mlieko, syr, maslo, jogurt)
 2. skupina – mäsové výrobky farmy “Mangalica”  (klobása, slanina, oškvarky)
 3. skupina – výrobňa džemov “Babičkine dobroty” (ovocné džemy, marmelády)
 4. skupina – zeleninová záhrada “uja Čalamádu”  (sezónna zelenina, spracovaná zelenina – napríklad 
kyslá kapusta, čalamáda, ratatouille, atď.)

Prezentujte svoju kampaň v priebehu piatich minút. Vyrobte plagát, môžete použiť aj hovorové slová. 
Ak sa bude v škole konať zaujímavá akcia, skupiny môžu predstaviť svoju kampaň aj tam. 

Je čas vyskúšať lokálne výrobky! Spravte si triednu párty a pripravte na ňu jedlo z lokálnych surovín! 
Ak poznáte nejaký typický lokálny recept alebo tradičné jedlo, určite ho použite! Pre porovnanie môžete 
pripraviť aj umelé instantné jedlo. Tu je niekoľko porovnávacích gastronomických kombinácií pre 
inšpiráciu, avšak použite najradšej miestne špeciality! 
1. Milánske špagety z domácich paradajok verzus hotové cestoviny-polotovar.
2. Domáce palacinky (z lokálnych vajec, mlieka a múky) verzus palacinky z prášku.
3. Polievka z domácej zeleniny verzus instantná vrecúšková polievka podobnej príchute.
4. Slivkový koláč z lokálnych ingrediencií (vajce, mlieko, múka, slivky) verzus balený slivkový koláč.

Alebo môžete so žiakmi nájsť vlastné regionálne jedlá a ich instantné verzie (ak existujú). 
Prispôsobte si celú aktivitu tak, ako vaše možnosti dovolia a sa vám hodí. Samozrejmosťou by malo byť 
viacero jedál a koláčikov, ale zároveň vždy aspoň jedna verzia aj z lokálnych surovín. Ak je v škole taká 
možnosť, pripravte jedlá spolu priamo tam. Ak nie, môžete spraviť domácu párty u niekoho doma, alebo 
požiadajte pri príprave o pomoc školskú kuchyňu alebo rodičov a prineste jedlá do školy.

Porozprávajte sa o svojich poznatkoch:
Ktoré jedlo je chutnejšie? Zdravšie? Ekologickejšie? Lacnejšie? Ťažšie na trávenie? Ktoré by ste jedli 
denne?

Domáca úloha:

1. Pozoruj svojich rodičov, keď idete nakupovať! Nemusíš sa počas toho nudiť: hľadaj veci a triky, ktoré 
lákajú kupujúcich kupovať viac, a tiež veci, ktoré naozaj nepotrebujete. 

2. Porozprávaj sa so starými rodičmi a mamou: Ako vyzeral nákupný zoznam v minulosti a teraz? Čo 
používala na nakupovanie tvoja stará mama a čo používa mama? Kedysi mávali ženy špeciálny zošit na 
zapisovanie výdavkov. Mala taký aj tvoja stará mama? Prečo áno a prečo nie? Má ho ešte? Používa taký 
aj tvoja mama? Prečo áno a prečo nie?



Materiály pre žiakov/študentov

Pracovný list - 2. aktivita 1. jogurt
   

2. jogurt
   

3. jogurt 4. jogurt

Chuť

Vôňa

Konzistencia

Farba

Typ jogurtu Číslo jogurtu

známy z reklamy

menej známy typ pod značkou obchodného reťazca 

slovenský výrobok

miestny výrobok

Pracovný list - 3. aktivita 1. jogurt 2. jogurt 3. jogurt 4. jogurt

veľkosť 
ovocných častí

konzistencia 
ovocných častí

umelé farbivá

arómy

konzervanty

dátum spotreby

cena

jednotková cena 
(cena/kg)
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Uhlíkový test
Hádaj! Koľko budú tvoje CO  emisie, ak si kúpiš nasledujúce veci?2 
1. Pohár medu z Číny 1: 504 gramov 2: 2566 gramov 3: 10 kilogramov
2. Pohár slovenského medu 1: 27 gramov 2: 0 gramov 3: 1 kilogramov
3. Nike tenisky z Indonézie 1: 1337 gramov 2: 405 gramov 3: 5 kilogramov
4. Tenisky vyrobené na Slovensku 1: 10 gramov 2: 504 gramov 3: 21 gramov
5. Jeden banán z Ekvádoru 1: 212 gramov 2: 305 gramov 3: 532 gramov
6. Jedno slovenské jablko 1: 7 gramov 2: 104 gramov 3: 812 gramov
7. Jedno kurča z Brazílie 1: 415 gramov 2: 3084 gramov 3: 2199 gramov
8. Jedno kurča z miestneho trhu 1: 27 gramov 2: 104 gramov 3: 216 gramov
9. Jedna lacná vŕtačka z Číny 1: 2700 gramov 2: 7,7 kilogramov 3: 15 kilogramov
10. Jedna vŕtačka vyrobená v Nemecku 1: 1315 gramov 2: 2458 gramov 3: 687 gramov

Pracovný list - 4. aktivita
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12 pravidiel vedomého spotrebiteľa
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1. Volíš svojimi peniazmi! 
Nakupovanie je tvoja slobodná voľba. Môžeš sa rozhodnúť, koho a čo chceš podporiť, a koho nie. 
Nemusíš podporovať znečistenie životného prostredia, používanie chemikálií, detskú prácu a masovú 
výrobu hlúpych, škodlivých a nepotrebných vecí.

2. Odpad je najdrahší
Produkcia odpadu je zbytočným plytvaním peňazí pre teba a tvoje prostredie.Vždy si premysli, akú 
veľkú časť vyhodíš z produktu, ktorý si kúpiš.

3. Nákupný zoznam
Pred nákupom si napíš zoznam vecí, ktoré potrebuješ. Supermarkety totiž používajú profesionálne 
techniky, aby ťa zlákali na väčšie utrácanie peňazí. Nenaleť na marketingové “regálové triky”. 

4. Lokálne
Nakupuj na miestnych trhoch a v obchodoch namiesto veľkých supermarketov. Vyhľadávaj tie správne 
miesta.

5. Koľko plastov prinášaš domov?
Ber si so sebou košík alebo tašku, neprijímaj plastové vrecúška. Vyberaj jednoducho balené potraviny. 
Hľadaj vratné a recyklovateľné balenia.

6. Hľadaj originál!
Nenechaj sa zlákať pekným výzorom a “cool” nezmyslami: vyhýbaj sa umelým, priemyselným 
produktom plným chémie a prídavných látok. 

7. Čítaj etikety!
Potraviny a kozmetika môžu obsahovať niektoré škodlivé a zbytočné zložky. Nepoužívaj chemikálie 
zvonka ani zvnútra, ak si môžeš zohnať niečo, čo ich neobsahuje. 

8. Nenásilná krása
Vyber si kozmetiku, ktorá nebola testovaná na zvieratách a neobsahuje živočíšne zložky.

9. Dlhá životnosť!
Vyhýbaj sa jednorázovým veciam. Ich výroba znamená obrovské plytvanie energiou 
a environmentálne znečistenie.

10. Čerstvé potraviny!
Vyberaj si čerstvé, domáce, sezónne ovocie a zeleninu namiesto skleníkových, exotických, 
konzervovaných a umelo dozretých plodov vo viacerých obaloch.

11. Kupuj lokálne výrobky!
Nachádzaj výrobky blízko svojho domova. Takto môžeš podporiť miestnych ľudí a znížiť uhlíkovú 
stopu spôsobenú dovozom.

12. Na veciach záleží!
Ak stále nenachádzaš úplne vhodné produkty, vždy môžeš pohľadať lepšie. Buď uvedomelý! Pozeraj, 
kto je výrobcom, čo produkt obsahuje, ako je balený a ako skončí.

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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6. aktivita

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina
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4. aktivita

6. aktivita

Približné poradie domácich spotrebičov pre skupiny študentov - 
1. riadok = najdôležitejší, 4. riadok = nepotrebný výrobok:

1. skupina 2. skupina 3. skupina 4. skupina

1. Chladnička Vysavač Plynový sporák Práčka

2. Žehlička Mixér Mikrovlnná rúra Šľahač

3.
Bluetooth 
reproduktor

Sušička Smartfón Televízor

4.
Žehlička 
na vlasy

Digitálny 
rámik

Elektrická zubná 
kefka

Elektrická škrabka 
na ovocie

28

1. a 2. otázka:
Med z Číny (1 kg): cestoval 17,988 km a vyprodukoval 2566 g CO  (=1428 litrov).2

To je 95 krát ako pri slovenskom mede (27 g CO ).2

3. a 4. otázka:
Tenisky Nike z Indonézie (800 g): cestovali 12,689 km a vyprodukovali 1337 g CO  (= 744 litrov).2

To je 62 krát viac než v prípade tenisiek vyrobených na Slovensku (21g CO ).2

5. a 6. otázka:
Banán z Ekvádoru (250 g): cestoval 13,044 km a vyprodukoval 532g CO  (= 300 litrov).2

To je 79 krát viac ako slovenské ovocie (jablko) (7g CO ).2

7. a 8. otázka:
Kurča z Brazílie: cestovalo 12,148 km a vyprodukovalo 2199g CO  (= 1224 litrov).2

To je 81 krát viac než slovenské kurča (27 g CO ).2

9. otázka:
Vŕtačka Agojama z Číny: cestovala 17,988 km a vyprodukovala 7700 g CO  (= 4288 litrov).2

To je 95 krát viac, ako keby bola lokálnej výroby.

10. otázka:
Vŕtačka Metabo z Nemecka: cestovala 868 km a vyprodukovala 687 g CO  (= 382 litrov).2

To je 8,5 krát viac, ako keby bola lokálnej výroby.

Literatúra, zdroje:
www.cepta.sk/attachments/article/447/Lokaliz%C3%A1cia%20po%C4%BEnohospod%C3%A1rskej
%20produkcie.pdf 
www.biospotrebitel.sk/clanok/1737-mate-zaujem-o-cerstve-bioprodukty-alebo-gazdovske-produkty-z-
miestnych-fariem.htm 
www.biospotrebitel.sk 
www.zelenaskola.sk/jedlazmena 
www.slowfood-pressburg.sk 

     

     

     
     

1. Pohár medu z Číny 1: 504 gramov 2: 2566 gramov 3: 10 kilogramov
2. Pohár slovenského medu 1: 27 gramov 2: 0 gramov 3: 1 kilogramov
3. Nike tenisky z Indonézie 1: 1337 gramov 2: 405 gramov 3: 5 kilogramov
4. Tenisky vyrobené na Slovensku 1: 10 gramov 2: 504 gramov 3: 21 gramov
5. Jeden banán z Ekvádoru 1: 212 gramov 2: 305 gramov 3: 532 gramov
6. Jedno slovenské jablko 1: 7 gramov 2: 104 gramov 3: 812 gramov
7. Jedno kurča z Brazílie 1: 415 gramov 2: 3084 gramov 3: 2199 gramov
8. Jedno kurča z miestneho trhu 1: 27 gramov 2: 104 gramov 3: 216 gramov
9. Jedna lacná vŕtačka z Číny 1: 2700 gramov 2: 7,7 kilogramov 3: 15 kilogramov
10. Jedna vŕtačka vyrobená v Nemecku 1: 1315 gramov 2: 2458 gramov 3: 687 gramov

Materiály pre pedagógov

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Veková skupina 12-14 (po úprave aj pre stredoškolákov)

Trvanie
príprava: 60 
aktivity: 2 x 45  + 75  vnútri a pár hodín vonku

minút
minút minút

Zručnosti

komunikácia v materinskom jazyku
prírodné vedy
sociálne zručnosti
organizačné schopnosti

Predmety geografia, biológia, technické práce

Kľúčové slová

Súhrn aktivít

Číslo Názov Metóda Trvanie Formy práce Miesto

1. aktivita Výhody prírodného 
záhradníčenia

vedená konverzácia 10 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

2. aktivita Moja prírodná záhrada plánovanie, 
kreslenie, diskusia

35 minút malé 
skupinky

vnútri

3. aktivita Kde rastie kompost? vedená konverzácia 5 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

4. aktivita Čo môžeme hodiť 
do kompostéra?

test znalostí, diskusia 15 minút malé 
skupinky

vnútri

5. aktivita Život kompostéra divadlo, diskusia 25 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

6. aktivita Matka príroda ako 
záhradník

vedená konverzácia 10 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

7. aktivita Prvky permakultúry cvičenie, diskusia 20 minút malé 
skupinky

vnútri

8. aktivita Vzťahy v zeleninovej 
záhrade

analýza vzťahov 15 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

Prírodná záhrada – príroda v záhrade
Ekologické a prírodné záhradníctvo

Citát:
“ ”
Bill Mollison, zakladateľ a priekopník permakultúry

To jediné etické rozhodnutie je prijať zodpovednosť za existenciu nás a našich detí.

30

bioprodukt, zeleninová záhrada, kompostovanie, prírodná záhrada, permakultúra

9. aktivita Permakultúra v škole plánovanie, diskusia 30 minút malé skupinky vnútri

10. aktivita Vytvor to! (realizácia) stavanie, konštrukcia, 
sadenie

rádovo 
hodiny

veľká skupina 
(trieda)

vonku

1. BLOK

2. BLOK

3. BLOK
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Pomôcky a materiály

1. BLOK
1. aktivita:

3. BLOK

Príprava

Usporiadanie miestnosti

Pripravte triedu tak, aby v nej mohli pracovať malé skupinky po 4 študentoch.

Súvislosti s každodenným životom

Obrázky monokultúrnych polí a prírodných záhrad (vytlačené/premietnuté) 
2. aktivita:
4 veľké postery alebo flipcharty. Farebné fixy.
Obrázky pekných a kreatívnych prírodných záhrad (vytlačené/premietnuté) 

7. aktivita:
Obrázky permakultúrnych fariem, náčrtov fariem a princípov permakultúry (vytlačené/premietnuté)
4 veľké postery alebo flipcharty. Farbené fixy. 
Obrázky malých, samostatne funkčných riešení pestovania (vytlačené/premietnuté), viď aktivita 9

2. aktivita: pripravte 4 kópie tabuľky “Moja prírodná záhrada”
4. aktivita: pripravte 4 kópie listu žiaka “Čo môžeme hodiť dovnútra” z Listu žiaka. Rozstrihajte 
tabuľky na kartičky a zopnite ich spinkou. 
7. aktivita: pripravte 4 kópie súčastí poľnohospodárstva, rozstrihajte ich na riadky, zamiešajte a zopnite 
spinkou.

Všetci jeme zeleninu. Kde sa zelenina pestuje? Je zdravá? Pestuje sa udržateľne a v súlade s prírodou? 
Kto má doma zeleninovú záhradku? Čo v nej rastie? Ako chutí? Prečo váš príbuzný rád pracuje na 
záhrade? 

Ciele

Primárny cieľ modulu je vzdelať študentov o prírodnej záhrade, kompostovaní a permakultúre. 
Dôležitou súčasťou je uvedomiť si globálny efekt pestovania na prírodu a možnosti, ako k záhrad-
níčeniu pristupovať v bežnom živote. Cieľom modulu je zmeniť postoje študentov a ukázať pozitívne 
stránky malého a udržateľného poľnohospodárstva. Motivovať ich, aby uprednostnili nákup zdravších 
(bio)potravín, alebo aby vyvinuli námahu pestovať rastliny v svojich záhradách a ochutnať radosť 
z vyprodukovania vlastnej úrody. 

Zhrnutie

Priblížime si problémy intenzívneho poľnohospodárstva a zoznámime sa s výhodami ekologického 
pestovania, stavbou prírodných záhrad a komunikáciou medzi rastlinami. Naplánujeme si vlastnú 
prírodnú záhradu. Spoznáme výhody kompostovania a naučíme sa, čo je a čo nie je vhodné 
kompostovať. Zoznámime sa s princípmi permakultúry, jej prvkami, technikami a naplánujeme si malú 
školskú prírodnú záhradu.
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Podklady a materiály

Prírodné záhrady:
Pri tradičnom monokultúrnom poľnohospodárstve sa nemôžeme vyhnúť používaniu pesticídov 
a chemických hnojív. Tieto chemikálie sú pre pôdu a vodu jedovaté, a sú tiež nebezpečné pre naše 
zdravie. Ekologickí poľnohospodári nepoužívajú žiadne syntetické a biologicky nerozložiteľné 
chemikálie. Rastliny žijúce vedľa seba majú rozličné vzťahy. Môžu jednoducho súťažiť o svetlo alebo 
výživu, čo ovplyvňuje ich veľkosť a ich plody. Alelopatia je špecifický vplyv jedného druhu rastliny 
(alebo skupiny rastlín) na druhý, kedy biochemické látky produkované jednou rastlinou podporujú 
alebo spomaľujú rast inej rastliny (alebo odpudzujú jej škodcov). Tento jav využívame v zmiešaných 
rastlinných kultúrach.
V zmiešanej záhradnej kultúre pestujeme rôzne druhy rastlín v každom riadku. Kombinujeme rôzne 
plodiny, korenia, bylinky, sadenice. Aby sme umožnili vzájomné pôsobenie rastlín, riadky by mali mať 
medzi sebou medzeru pol metra. Keď si vyberáme, ktoré druhy zasadiť, musíme vziať do úvahy 
medzidruhové vzťahy, výšku rastlín a ich vegetačné obdobie. Rozdelili sme zeleninu na typy A, B a C 
podľa ich výšky a vegetačné obdobie (viď pracovný list pre žiakov/študentov). Typ A obsahuje kultúry, 
ktoré rastú od mája do jesene a/alebo sú vysoké. V type B sú rastliny strednej výšky a/alebo stredne 
dlhého vegetačného obdobia. 
Typ C sú rastliny malého vzrastu a/alebo krátkeho vegetačného obdobia... sled riadkov by mal byť A –C 
– B – C – A tak, že dve hlavné kultúry sú dva metre od seba a stredne žiadaná kultúra je v strede. Vedľa 
hlavných kultúr môžeme na podporu hlavných kultúr vysadiť malé kultúry alebo kultúry s krátkym 
vegetačným obdobím. Ich úrodu zozbierame skoro, aby s nimi nesúťažili. Môžeme tiež naplánovať 
zmiešané riadky, napríklad šalát-reďkovka, alebo karfiol-celer. 

Kompostovanie:
Kompostovanie je dôležitou súčasťou prírodnej záhrady, ktorým môžeme získať výživné podporné látky 
pre naše rastliny. Počas kompostovania dochádza k biologickému rozkladu surového rastlinného odpadu 
v dobre okysličených podmienkach. Výsledný produkt nazývame kompost, čierny alebo tmavohnedý, 
vzdušný, na humus bohatý materiál. Ak sa do kompostéra vloží väčšie množstvo rastlinného odpadu 
(ideálne na striedačku materiál jemný - hrubý, vlhký - suchý), nastane nasledujúci proces:  V prvej fáze 
začnú mikroorganizmy (mezofilné baktérie) rozkladať materiály; to zvýši teplotu, v ideálnych 
podmienkach až na 60 °C. Pri tejto teplote sú aktívne iba termofilné baktérie a aktinomycéty. Ľahko 
rozložiteľné materiály, ako sacharidy, škrob, lipidy a proteíny sa rozložia. Ťažko rozložiteľná celulóza 
zostáva, teplota začína klesať. V chladnúcej fáze rastú na kope huby a rozložia celulózu. Mezofilné 
baktérie z prvej fázy sa začnú zase aktivizovať. Táto fáza trvá niekoľko týždňov. Poslednou fázou je 
zrenie. Sformujú sa komplexné aromatické humínové kyseliny, ktoré v spojení s ílovitými minerálmi 
vytvoria humus. Humus zabezpečuje sypkú štruktúru kompostu a je zásobárňou živín. V tejto fáze začnú 
kolonizovať kompost väčšie druhy fauny (dážďovky, hlístovce, mravce, stonožky, chvostoskoky); 
podieľajú sa na miešaní materiálu. Táto fáza trvá niekoľko mesiacov až pol roka. Potom môže byť 
kompost vykopaný z dna kompostéra. Kompostér alebo kompostovisko by preto mali mať jednu stranu, 
ktorá sa dá otvoriť. 
Ak sa na kompost vyhodí väčšie množstvo vareného jedla, začne sa rýchly rozklad ľahko rozložiteľných 
uvarených materiálov. Intenzívna biodegradácia spôsobí nedostatok kyslíka a anearóbne procesy. 
Fermentačné baktérie produkujú fermentačné plyny (amoniak, metán) a kompost začne smrdieť. To 
priťahuje napr. muchy, ale aj hlodavce. 

Ktoré odpady môžeme vyhodiť na kompost? Nadbytočný kuchynský odpad, surové zvyšky jedla, 
zelený odpad zo záhrady (pokosenú trávu, vetvičky, popadané lístie). Môžeme zabudnúť na pálenie 
lístia. 

Na čo je kompost dobrý? Je to prírodné hnojivo. Zlepšuje štruktúru pôdy, redukuje jej vysychanie, 
rastliny si z neho môžu dlhodobo a optimálne čerpať živiny. 
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Realizácia

1. BLOK: Prírodná záhrada doma

2. BLOK: Tajomstvá nášho kompostéra

1. aktivita: Výhody prírodnej záhrady 
Poďme diskutovať o nasledujúcich otázkach: Ako sa dopestováva zelenina v supermarketoch? Aké sú 
nevýhody monokultúrneho pestovania? Kto má doma zeleninovú záhradu?
Čo je to bioprodukt? Ako sa dopestuje? Je to dobré pre pôdu? Pre divokú prírodu? Pre nás? 
V prírodnej záhrade je niekoľko druhov rastlín. Môžu rastliny komunikovať? Byť vysadené vedľa seba? 
Čo je to alelopatia? Poďme si ukázať, alebo premietnuť porovnanie obrázku z monokultúry, 
a z prírodnej záhrady. 

2. aktivita: Moja prírodná záhrada
Rozdeľte triedu do štyroch malých skupiniek.
Požiadajte študentov, aby naplánovali prírodnú záhradu, v ktorej nebudú používať žiadne chemikálie. 
Záhrada môže byť projekt pre budúcu školskú záhradu; v tomto prípade zadajte rozmery a tvar školskej 
záhrady. Ak už školskú záhradu máte, môžu naplánovať záhradu pre ich domov. Rozdajte študentom 
kópiu tabuľky z Materiálov pre žiakov/študentov.. Nechajte ich vybrať, aké rastliny chcú dopestovať, 
koľko riadkov a v akom slede ich zasadia. Uveďte riadky A, B a C, zmieňte dôležité interakcie medzi 
rastlinami. Nakreslite plán záhrady na poster alebo flipchart. Pripomeňte im, aby mysleli i na výšku 
rastlín. Myslite aj na orientáciu záhrady: kde je juh? Na inšpiráciu rozdajte žiakom obrázky pekných 
a kreatívnych prírodných záhrad, alebo im príklady premietnite. Predstavte si jednotlivé plány 
a diskutujte o nich. Ktoré rastliny vybrali? Ako dlho bude ich záhrada zelená? Použili sadeničky? 
Kompostér? Ktorá rastlina je najlepšia? 

3. aktivita: Kde rastie kompost? 
Diskutujte so študentmi o nasledujúcich otázkach: Čo je kompost? Ako ho vyprodukovať? Na čo je 
kompostovanie dobré? Čoho sa môžeme zbaviť tak, že to vyhodíme na kompost? Čo môžme urobiť 
s výsledným produktom: kompostom? (viď Podklady)

4. aktivita: Čo môžeme hodiť dnu?
Rozdeľte triedu na štyri menšie skupinky.
Rozdajte skupinám rozstrihaný pracovný list zo sekcie Materiály pre žiakov/študentov. Každá skupina 
si vezme papier, rozdelí ho na polovicu, a napíše na každú polovicu jeden nadpis: KOMPOSTUJ, 
NEKOMPOSTUJ. Je daná vec kompostovateľná? Mali by jednotlivé papieriky rozdeliť do týchto dvoch 
kategórií. Keď sú hotoví, poďme to skontrolovať: každá skupina si môže vybrať jednu vec 
a povedať, či je kompostovateľná. Papierik, ktorý už bol zmienený, otočíme na opačnú stranu 
a pokračujeme, až kým neskontrolujeme všetky položky (správne odpovede v sekcii Materiály pre 
pedagógov).

Permakultúra:
Permakultúra (permanentné poľnohospodárstvo) znamená plánovanie a zaobchádzanie s poľnohospo-
dárskymi systémami, ktorým dosiahneme diverzitu, stabilitu a odolnosť prírodných ekosystémov. 
Permakultúry napodobňujú ekologické procesy ekosystémov, vytvárajú synergiu medzi ich súčasťami 
a minimalizujú produkciu odpadu, energetické potreby a potrebnú ľudskú prácu. Permakultúry sú 
prírodné a bez chemikálií. Jedným princípom pestovania rastlín je na druhy bohaté sadenie zmiešaných 
kultúr, ktoré poskytuje vhodné bydlisko pre rôzne druhy organizmov (jedlý les, ovocný sad s krajovými 
odrodami, zmiešaná zeleninová záhrada, striedanie plodín). Proti škodcom sa bojuje prirodzenými 
nepriateľmi (vtáky), ktoré pritiahneme vytvorením dobrých podmienok pre ich zahniezdenie. Druhová 
bohatosť sa zvyšuje malými alebo veľkými jazierkami s rozličnými rastlinnými a živočíšnymi druhmi. 
Rastliny striekame bylinnými výluhmi alebo záparmi (žihľava, kostihoj). Hydina sa voľne pohybuje po 
záhrade; pochutnáva si na škodcoch a hnojí rastliny. Produkcia odpadu je minimálna; hnojí sa pomocou 
hnoja a kompostu, odpadová voda sa čistí v koreňových čističkách. Budovy používajú obnoviteľné zdroje 
energie (solárne panely, veterné generátory, tieň stromov, orientáciu, zelenú strechu). Zásoba vody 
pochádza zo zachytávania dažďovej vody; polieva sa s minimálnou námahou človeka (samozavlažovacie 
systémy, svejly, dažďová záhrada). Rôzne časti sú umiestnené v zónach okolo domu: Zóna 1 je pre 
kuchynskú záhradu, kompostér, vyvýšené záhony, intenzívne obrábané územie. Sú tu stromy ako zdroj 
tieňa. V zóne 2 je jedlý les a rastliny vyžadujúce menej starostlivosti. V zóne 3 sú sady a polia na úrodu. 
V zóne 4 sú stromy pre produkciu dreva a pastviny. Zóna 5 je okrajovou časťou s prírodou bez zásahov. 
Dobre naplánovaná permakultúra je schopná samoúdržby s malou prácou človeka, produkuje malé 
množstvá niekoľkých druhov produktov. 



3. BLOK: Späť do prírody – permakultúra

6. aktivita: Matka príroda ako záhradníčka (10’)
Opýtajte sa žiakov: Potrebuje príroda chemické hnojivá? Striekanie a zabíjanie škodcov? Ako to funguje 
v prirodzenom ekosystéme? Povedzte žiakom, že existuje spôsob poľnohospodárstva, nazývaný 
permakultúra, ktorý napodobňuje fungovanie ekosystému vo voľnej prírode. Spomeňme niektoré 
súčasti, napr. slepačia “naháňačka” škodcov v záhrade, popri čom hnoja rastliny; polieva sa dažďovou 
vodou zvedenou na potrebné miesta. Potom prečítajte princípy permakultúry Davida Holmgrena zo 
sekcie Materiály pre pedagógov. Diskutujte, čo ktorý princíp znamená v praxi.

7. aktivita: Súčasti permakultúry (20’)
Rozdeľte triedu do 4 menších skupiniek.
Čo je permakultúra, a čo nie je? Na úvod si ukážme alebo premietnime obrázky o permakultúrnych 
farmách a ich súčastiach. Pripravme si nakopírované, nastrihané a pomiešané popisy súčastí 
z pracovného listu (v sekcii Materiály pre žiakov/študentov). Mali by ich prečítať a vybrať, čo môže 
byť v permakultúre a čo nie? Vybrané súčasti by mali byť zoradené v ich tabuľke. Choďte dokola: 
každá skupina môže povedať jeden prvok. V krátkosti to prediskutujte – na čo to slúži? Potom tento 
kúsok papiera obrátime na opačnú stranu. Na záver poďme identifikovať jednotlivé prvky na obrázkoch! 

8. aktivita: Vzťahy v zeleninovej záhrade (15’)
Ktoré vzťahy môžeme odhaliť v témach prírodného poľnohospodárstva a udržateľnosti? Poďme si na 
dve strany tabule napísať dva nadpisy: Udržateľné a Neudržateľné. Prečítajte triede jedno po druhom 
kľúčové slová, ktoré sú uvedené nižšie. Žiaci po každom slove povedia udržateľné, alebo nie. 
Rozlišujúce kritériá by mali byť napísané v strede. Ak sme prešli všetky kľúčové slová, skúsme medzi 
nimi nájsť vzťahy. Znázornite ich pomocou šípok a +/- signálov. Jeden príklad nájdete v sekcii Materiály 
pre pedagógov. 
Kľúčové slová: prírodná záhrada, intenzívne poľnohospodárstvo, bez pesticídov, znečistenie pôdy 
a vody, hnoj, chemické hnojivo, kompostovanie, druhová bohatosť, ekologická stabilita, biologické 
interakcie, uhlíková stopa, permakultúra, pestovanie s radosťou, odcudzenie od jedla a prírody, zmiešaná 
kultúra, monokultúra, miestne produkty, geneticky modifikované organizmy, farmárske trhy, nadnárodné 
reťazcové hypermarkety, zdravé potraviny, potravinová sebestačnosť

9. aktivita: Permakultúra v škole (30’)
Rozdeľte triedu na 4 menšie skupiny.
Naplánujme v areále školy malú záhradu, založenú na princípe permakultúry! Naplánujme si komplexný 
ekologický systém, ktorý nebude vyžadovať veľa starostlivosti. Hľadajme možnosti podľa priestorov 
školy. Môže to byť: átrium, zelený kútik na školskej chodbe, vnútorná závesná záhrada visiaca pozdĺž 
schodiska, vonkajšia debničková záhradka na terase, vonkajšia záhrada v rohu školského pozemku, 
zeleninová záhrada na školskom dvore, dažďová záhrada blízko odkvapu, nemecká kopa…
Skúsme zahrnúť čo najviac z nasledujúcich prvkov: zmiešaná kultúra s rôznymi rastlinami (rôznych 
vegetačných období), vyvýšený záhon, bylinková špirála, samozavlažovacie systémy, kompost, divoký 
kút, úkryty pre zvieracích pomocníkov (vtáčia búdka, ježovník), suché a mokré stanovisko, hmyzí hotel, 
využitie dažďovej vody, mulčovanie… 

10. aktivita: Vytvor to! (implementácia projektu, pol dňa)
Po plánování je čas pustiť sa do práce! Skúsme zahrnúť nasledujúce veci s ohľadom na možnosti školy:
1. Postavte kompostér na školskom dvore. Poďme podporiť triedený zber zvyškov jedál z tried. Poverte 

zodpovedných žiakov, ktorí budú vyprázdňovať vytriedený organický odpad do kompostéra.  
2. Zrealizujte permakultúrny zelený kútik alebo prírodnú záhradku, ktoré nebudú vyžadovať veľa 

starostlivosti, ako ste naplánovali v aktivite 9.
3. Ak ešte nemáte školskú záhradu, urobte to teraz! Postavte v priebehu jari prírodnú záhradu 

naplánovanú v aktivite 2. Vytvorte systém údržby, rozdeľte úlohy. Nemalo by to byť len "pestovanie" 
trávy.
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5. aktivita: Život kompostéra
Výzvou triedy bude zahrať dramatické divadlo o výrobe a živote kompostéra. Scenár je v sekcii 
Materiály pre pedagógov. Základom drámy je Rozprávač, ktorého sa ujme učiteľ. Ak máme viac času, 
môžeme okopírovať scenár, dať ho žiakom a nechať ich pripraviť sa. Na začiatku si rozdeľme role, 
žiaci sa o ne postupne hlásia. 
Dramatizovaným spôsobom si s triedou prečítajme prvú scénu. Žiaci by mali stvárniť zvieratá, veci – 
čo by si mali myslieť v tejto situácii? Jednotlivé postavy by mali zahrať scénu, rozprávať, ukazovať... 
Potom sa prečíta ďalšia scéna a zmienené postavy ju opäť zahrajú. Na konci diskutujeme o zážitkoch 
a procesoch, ktoré bránia kompostovaniu. 



Materiály pre žiakov/študentov

2. aktivita: Hlavné charakteristiky a vzťahy medzi jednotlivými druhmi zeleniny
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typ riadku A BC A BC A BC BC AB BC A A A BC C C BC BC A A B B

fazuľa - + + - - + + + + + + + +
hrášok - + - - + + + - + + + + + + -
zemiak - + + + - + - +
červená repa + + + + + - + + - + +
cukina + +
cesnak - - + + + -
cibuľa - + + + + -
hľúboviny + + + + + + +
kaleráb + + + + + +
kukurica + + + + -
paprika
rajčina + + + + + - + +
petržlen -
reďkovka + + + -
šalát + + - +
mrkva
špenát +
dyňa
uhorka + +
zeler +
zelená fazuľa
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Legenda: 
Výška: v - vysoká, s - stredná, m - malá, p – potrebuje veľa miesta
Vegetačné obdobie: d – dlhé, s - stredné, k – krátke 
+: priaznivé susedstvo, -: nepriaznivé susedstvo. Farebné vzťahy sú obzvlášť významné.

Niektoré dôležité vzťahy:
- Cesnak chráni proti hubovým ochoreniam, hrabošom a slimákom.
- Mrkvy spolu s kôprom sú zdravšie.
- Bylinky (rumanček, koriander, rasca) zlepšujú chuť hľúbovín.
- Saturejka chráni zelenú fazuľu pred voškami.
- Trebuľka chráni šalát pred múčnatkou.
- Bazalka chráni uhorku a cukinu pred múčnatkou.
- Borák a petržlen prevzdušňujú zeminu.
- Nechtík a aksamietnice odpudzujú háďatká.
- Špenát odpudzuje skočky.
- Kombinácia cibule a mrkvy odpudzuje háďatká.
- Celer odpudzuje kapustové mušky. 
- Reďkovka a šalát zasadené spolu sú ochránené pred skočkami.
- Paprika nemá rada iné rastliny. Zasaďte ju osamote!
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7. aktivita 

Komponenty permakultúry:

Jedlý les: Intenzívne obrábaná časť, kde sú tieňomilné rastliny vysadené spolu s náročnými ovocnými 
stromami, bobuľami, bylinkami, medonosnými kríkmi. Toto trojúrovňové spoločenstvo poskytuje 
vhodné ekologické vzťahy (účinky mikroklímy, rotácia živín, rovnováha medzi škodcami a ich 
nepriateľmi), lepšie využitie slnečného svetla a vyššiu úrodu.

Zeleninová záhradka: Niektorá zelenina a bylinky potrebujú veľa slnečného svetla. Preto ich sadíme na 
južnú stranu domu a blízko k nemu. 

Rotácia plodín: V období 4-5 rokov sadíme na rovnaké pole rok od roka rôzne druhy rastlín. Výhody: 
rôzne rastliny používajú pôdu rôznymi spôsobmi. Trávu ničiace a trávu podporujúce rastliny sa môžu 
striedať. Škodce sa nemôžu významne rozšíriť. 

Ovocný sad s krajovými odrodami: Výsadba rôznych druhov tradičných krajových odrôd, aby sme 
získali rôznorodý a dobre adaptovaný sad. Ovocný sad je trávnatý, hydina je vypustená, aby hnojila, 
obsahuje skryté miesta pre vtáky a hmyzožravé cicavce.

Vodný prvok: Malé jazierko, ktoré môže byť vytvorené aj v starej vani. Jeho hlavná rola je zvýšiť 
diverzitu zeleninových záhrad a jedlého lesa a tým prispieť k stabilite ekosystému. Niekoľko predátorov 
tu nájde svoj domov (žaby, vážky), čo sú nepriatelia škodcov. Podenky a komáre sú potravou pre vtáky.

Dvor pre sliepky: Okrem produkcie mäsa majú sliepky ďalšie dôležité role ako ničenie buriny, 
prevzdušňovanie pôdy, likvidovanie škodcov a hnojenie. Veľká časť ich krmiva je prirodzenou súčasťou 
záhrady (bobuľky, hmyz, semienka trávy, zelené rastliny). Pustíme ich aj do jedlého lesa, ovocných 
sadov a na pasienky.

Mnohokultúrne jazero: v mnohokultúrnych jazerách vytvárame prírodné trasovisko, s niekoľkými 
výhodami:  jedlé a prútené rastliny, rôzne druhy rýb, rakov, vodného vtáctva, žiab alebo korytnačiek. 
Navyše taká komunita má veľmi peknú estetickú hodnotu.

Koreňová (vegetačná) čistička: Plytké jazierko, ktorého dno je zaizolované fóliou a vyložené 
poréznym materiálom (štrk, kamienky, piesok), osadné trstinou. Do koreňovej čističky pomaly vteká 
splašková voda. Na povrchu koreňov rákosia je 100x viac bakteriálnej biomasy ako v okolí, takže 
dochádza k rozkladu rozpustenej organickej hmoty.  

Zachytávanie a odvod dažďovej vody: Na polievanie sa používa dažďová voda zachytávaná zo striech 
do sudov.

Dažďová záhrada: Dažďová voda je zvedená do už prítomnej, alebo umelej vyhĺbeniny a zbiera sa tu. 
Na tieto miesta bohaté na vodu vysadíme druhy a kvetiny, ktoré veľa vody vyžadujú. Nie je potrebné ich 
polievať.  
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4. aktivita: Čo môžme hodiť do kompostéra?

Plastová taška Použitý jedlý olej Použité vreckovky

Šupy zo zemiakov Zvyšky polievky Pokazené ovocie a zelenina

Šupy z pomaranča Kostičky a rybie kosti Zhnité ovocie

Pokosená tráva Plesnivý chlieb Popol z dreva

Opadané lístie Ohorky cigariet Odrezky mäsa

Vetvičky Jadierka jablka Burina

Uvarené zemiaky Použité obrúsky Farebné časopisy

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Vodné priekopy (svejly): Na svahovitom teréne môže byť dažďová voda zvedená do suchších častí 
záhrady vodnými kanálmi, alebo môže byť dažďová voda zadržaná na určitej ploche. 

Kompost, hnoj: Rastlinné a živočíšne hnojivá využívame v záhrade.

Striekanie bylinnými zmesmi: Rastliny striekame s uvarenými alebo fermentovanými zmesmi byliniek 
(žihľava, kostihoj, tabak).

Mulčovanie: Mulč je ochranná vrstva, ktorú dávame na zeminu. Na mulč môže byť použitý rôzny 
materiál, ako kamene, listy, kartón, štiepka, štrk, avšak v permakultúre sú najbežnejšie mulče 
z organických materiálov, pretože majú viac funkcií. Tie zahŕňajú: absorbovanie dažďovej vody, bránenie 
vyparovaniu, poskytovanie živín, zvyšovanie organickej hmoty v zemine, kŕmenie a vytváranie bydliska 
pre pôdne organizmy, potlačovanie rastu trávy a klíčenia semien, zmierňovanie výkyvov teploty 
v priebehu dňa, ochrana proti mrazu a redukcia erózie.

Orientácia, tieň: Správne orientovaný dom môže mať zo slnečného svetla veľký účinok. Prirodzený tieň 
poskytujú listnaté stromy, prírodnou izoláciou môže byť zelená strecha.

Samozavlažovacie “špongiové” záhony: Na dno vyvýšeného záhona položíme izolačnú vrstvu. Na to 
naukladáme väčšie kamene a porézny material, potom geotextíliu a pôdu s rastlinami. Samozavlažovací 
záhon môže byť zalievaný vodovodnou trubkou, poréznu vrstvu môžeme zaliať vodou doplna. Nadbytok 
vody je na vrstve geotextílie. Samozavlažovacie záhony poskytujú zavlažovanie dlhý čas bez potreby 
dopĺňania vody.

Nemecká kopa: Toto je vyvýšený záhon v tvare kopca, ktorý v jadre obsahuje organické zvyšky, drevo 
a kompost. Dobre zadržiava vodu a často je zalievaný odtokovým potrubím. Na nemeckú kopu sadíme 
zmiešané kultúry a záhon mulčujeme. Výhodou je vysoká schopnosť zadržať vodu, perfektná zemina, 
zväčšená plocha na pestovanie, zmiešané kultúry a dobrá úroda.

Samozavlažovacie systémy: Samozavlažovacie systémy môžu byť vyrobené v malom meradle. 

Príklady: Samozavlažovací balkón. Zavlažovač rastlín: pritlačíme pohár alebo banku hore nohami 
s hrdlom do pôdy. Hrdlo je zavreté, voda pomaly vyteká len malými dierkami. Zavlažovací knôt: 
polievaciu fľašu dame vedľa kvetináča. Zavlažovací knôt vychádza z fľaše a kruhovito je stočený 
v hornej časti do kvetináča. Knôt nasáva vodu a odovzdáva ju pôde rastliny.

Komponenty intenzívneho poľnohospodárstva:

Chov rýb: V rybníku chováme 1-2 druhy rýb a kŕmime ich suchým krmivom alebo odpadom z bitúnku.

Syntetické hnojivá: Aby sme dodali rastlinám viac živín, zásobujeme polia anorganickými látkami.

Pesticídy: Aby sme ochránili rastliny pred škodcami, striekame ich chemickými látkami.

Herbicídy: Plodiny postriekame chemikáliami, ktoré im neuškodia, ale zabijú rastúce semienka trávy.

Monokultúry: Na každom poli rastie iba jeden druh rastlín. Sadenie, starostlivosť a zber úrody sa tak dá 
urobiť rýchlo a efektívne.

Intenzívny chov zvierat: Aby sme zvýšili výťažok, zvieratá udržujeme v klietkach a stajniach 
a vykrmujeme špeciálnym jedlom s vysokým obsahom kalórií.

Antibiotiká zvieratám: Zvieratám dávame antibiotiká, aby sa pri intenzívnom poľnohospodárstve 
nešírili choroby.
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Materiály pre pedagógov

4. aktivita – odpovede:

Na kompost môžeme hodiť: použité papierové vreckovky, šupy zo zemiakov, pokazené ovocie 
a zeleninu, kostičky a rybie kosti, pokosenú trávu, plesnivý chlieb, popol z dreva (trošku), popadané 
lístie, vetvičky, jadierka z jabĺk, použité obrúsky. 

5. aktivita: Život kompostéra. Divadlo.

Postavy (25 študentov): Rozprávač, Farmár, Kamarát, Hosť, Kompostér, Odpady (Surová zelenina, 
Pokosená tráva, Guláš, Plastový pohár, Farebný časopis), Baktérie (2 študenti), Huby (2 študenti), 
Dážďovka, Červík, Stonožka, Minerály (3 študenti), Humus (min. 5 študentov). Ostatní študenti sa môžu 
pridať k skupine Humusu. Rozprávač číta scenár pred každou scénou. 

Scenár:

1. Kamarát rozpráva Farmárovi o svojom kompostére. Funguje veľmi dobre. Farmára to zaujme 
a poprosí Kamaráta, aby mu jeden postavil v záhrade. Vezmú drevo, pílu, a vyrobia kockový rám 
kompostéra. Dno je prázdne, jedna strana sa dá otvoriť, bočné strany pribijú klincami napevno. 
Farmár poďakuje a Kamarát odchádza.

2. Kompostér začne rozprávať, je šťastný, že ožil. O chvíľu ale začne plakať a hanbí sa, že je prázdny. 
Farmár pokosí záhradu a odnesie do Kompostéra prvé odpady: Pokosenú trávu a Surovú zeleninu. 
Kompostér je veľmi šťastný, je plný. V jeho žalúdku začína život! 

3. Baktérie a Huby sa začnú kŕmiť a rásť. Rozprávač povie, že teplota stúpa. Jedna mezofilná Baktéria 
sa začne potiť, potom odumiera a odchádza. Tá druhá, Baktéria vo fáze spóry sa poteší a začne rásť. 
Mŕtva Baktéria sa vracia na scénu ako spóra. Dve Huby hrajú to isté: suchomilná Huba odumiera, 
vlhkomilná Huba rastie. Rozprávač komentuje, že všetko ide dobre, Kompostér si užíva teplo.  

4. Hosť hodí na kompost jednorázový Plastový pohár. Kompostér sa hanbí, Plastový pohár plače: radšej 
by bol šiel do triedeného odpadu a stal sa fleece bundou. Hosť hodí Farebný časopis do Kompostéra. 
Kompostér sa zahanbí, Farebný časopis plače: radšej by bol šiel do triedeného odpadu a stal sa 
recyklovaným papierom. Našťastie príde Farmár a vyberie z Kompostéra nepatričný odpad. Všetkým 
sa uľaví.  

5. Hosť vyleje na kompost pol hrnca Gulášu. Kompostér sa začne vážne obávať. Toto jedlo pokazí jeho 
žalúdok! Jedna Baktéria sa stane veľmi šťastná. Tancuje od radosti, potom začne hltať a rásť. Žuje 
Guláš. Rozprávač povie, že kyslík zmizol, a toto je anaeróbna fermentujúca Baktéria. Baktéria začne 
vypúšťať smradľavé amónne plyny. Kompostér sa cíti veľmi zle, jeho žalúdok bolí, vzdychá nad 
smradom. Našťastie nevábna vôňa priláka i Farmára, príde, zamieša kompost, a dá do neho slamu. 
Kompostér sa upokojí, Rozprávač povie, že už je všetko v poriadku. 

6. O dva mesiace sú Baktérie a Huby veľmi spokojné. Objaví sa Dážďovka, Červík a Stonožka. 
Pochvaľujú si kompost, miešajú a užívajú si. 

7. O šesť mesiacov prichádza veľká udalosť! Narodia sa humínové kyseliny, pozdravia (Humus) a sú 
šťastné. Pohybujú sa v strede kompostéra, začnú rozprávať, dotýkajú sa rukami jeden druhého. Potom 
začnú vytvárať dlhšie reťazce.  Minerály tiež pozdravia, ale s menšími emóciami. Humínové kyseliny 
obkolesia minerály, prekrížia sa a vytvoria obrovský komplex. Teraz každý výska šťastím. Humus sa 
narodil, kompost je hotový! Zdvihnú ruky. Nakoniec utíchnu. 

8. Farmár počuje hlasnú vravu a prichádza na scénu. Pohladí Kompostér, potom odstráni jednu stranu, 
vyberie kompost, prenesie ho k sadeničkám a rozprestrie ho po poli.

- koniec -

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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6. aktivita: Princípy permakultúry podľa Davida Holmgrena

 1. Pozoruj a zapájaj sa
 2. Zachytávaj a uchovávaj energiu
 3. Získavaj úrodu
 4. Aplikuj samoreguláciu a akceptuj spätnú väzbu
 5. Používaj a smeruj k obnoviteľným zdrojom a činom
 6. Vyhni sa produkcii odpadu
 7. Navrhuj smerom od štruktúry k detailom
 8. Radšej začleňuj, ako vyčleňuj
 9. Hľadaj malé a pomalé riešenia
 10. Používaj a smeruj k rozmanitosti
 11. Používaj okraje a ceň si hraničnosť
 12. Využívaj zmenu kreatívne vo svoj prospech

Udržateľné Neudržateľné

prírodná záhrada intenzívne pestovanie

bez pesticídov ↔ znečistenie pôdy a vody

hnoj ↔ chemické hnojivá

kompostovanie

vysoká druhová variabilita nízka

vysoká ekologická stabilita nízka

veľa biologické interakcie málo

malá uhlíková stopa veľká

permakultúra ↔ intenzívne poľnohospodárstvo

radosť z pestovania ↔ odcudzenie od prírody a plodín

zmiešaná kultúra ↔ monokultúra

lokálne produkty geneticky modifikované 
organizmy

farmárske trhy ↔ nadnárodné supermarkety

sezónne, čerstvé jedlo trvanlivé jedlo s množstvom 
prídavných látok

jedlo z blízka, potravinová 
sebestačnosť

narastajúca závislosť na dovoze 
potravín

8. aktivita: Súvislosti 
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Literatúra, zdroje:
www.prirodnazahrada.eu
www.permakultura.sk 
www.sosna.sk 
www.alter-nativa.sk 
www.prirodavzahrade.sk 
www.prirodne-zahrady.sk
www.kompost.sk/ako-kompostovat/proces-kompostovania 
http://permakultura.sk/permakultura/principy (video)
www.biospotrebitel.sk/clanok/2041-kniha-moja-prirodna-zahrada.htm
www.biospotrebitel.sk/clanok/2043-kniha-zdrava-zahrada.htm
www.biospotrebitel.sk/clanok/1619-alelopatia-rastliny-si-aj-pomahaju.htm
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Veková skupina 11-14, ale dá sa prispôsobiť aj mladším alebo starším skupinám študentov 

Trvanie
Úvodná aktivita - v triede, 45 minút
Hlavné aktivity - v triede aj mimo triedu, 45 minút
Záverečná aktivita - vonku, 45 minút

Zručnosti

Komunikácia v materinskom jazyku
Sociálne zručnosti
Hodnotenie dopadu ľudských aktivít na životné prostredie
Iniciatívne a podnikateľské zručnosti 
Prírodné vedy

Predmety Biológia, Geografia, Dejepis, Domáce práce, Náuka o spoločnosti, “Diskusná hodina”

Kľúčové slová
fair trade / spravodlivý obchod, lokálne produkty, miestni farmári, krátke 
potravinové reťazce, environmentálna uvedomelosť 

Súhrn aktivít

Číslo Názov Metóda Trvanie Forma práce Umiestnenie

1. aktivita Úvod, čo znamená “fair 
trade” a čo sú “krátke 
potravinové reťazce”?

Úvodná diskusia, 
práca v skupine

15 minút Veľká 
skupina

Vnútri

2. aktivita Kľúčové slová týkajúce 
sa “fair trade” a “krátkych 
potravinových reťazcov”; 
čo je na obrázku? 

Brainstorming, 15 minút Páry, 
jednotlivci

Vnútri

3. aktivita Ktorá tropická rastlina 
môže byť pestovaná v rámci
 systému “fair trade”?

Diskusia o nových 
nápadoch, výroba 
plagátu, štúdium témy

15 minút Malé 
skupiny

Vnútri

4. aktivita Vždy si môžeme vybrať, 
kde a čo nakupujeme (čo 
sú “krátke potravinové 
reťazce”?)

Diskusia, ukážka, 
znázornenie

25 minút Veľká 
skupina

Vnútri

5. aktivita Kde nakúpiť lokálne 
produkty?

Práca na téme, 
ukážka, znázornenie, 
praktická práca

20 minút Malé 
skupiny

Vnútri 
a vonku

6. aktivita Mohamed musí ísť 
k hore - Veľký trh 
s miestnymi produktami

Praktická práca, 
ukážka, znázornenie, 
dialóg, monológ

30 minút Malé 
skupiny

Vonku

7. aktivita Kampaň Výskum, analýza, 
ukážka, znázornenie, 
monológ, dialóg

15 minút Veľká sku-
pina a malé 
skupiny

Vnútri 
a vonku

Fair Trade a krátke potravinové reťazce
Propagácia “fair trade” na základných školách, dôležitosť miestnych produktov a výrobcov, 
ako aj zameranie pozornosti študentov na najkratšiu cestu k miestnym produktom.

Motivačný citát: 
...ako keby na človeku záležalo!  E. F. Schumacher, autor knihy Malé je milé.“ ”
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Ciele

Pomôcky a materiály

Príprava 

Súvislosti s každodenným životom

43

Zhrnutie

Čo znamená “fair trade”? Prečo je dôležité 
pre svet? Prečo je dôležité pre nás? Kde 
v našom okolí sú najbližšie obchody 
predávajúce “fair trade” produkty? Čo sú 
lokálne produkty? Ako sa dostanú k veľkým 
predajcom? Prečo by sme sa mali vyhýbať 
nakupovaniu vo veľkých obchodných centrách? 
Ako môžeme dostať ľudí bližšie k priamym 
predajcom? Ako môžeme spoznať “krátke 
potravinové reťazce”? Dôležitosť “krátkych 
potravinových reťazcov”.

Vytváranie správneho postoja k “fair trade” a “krátkym potravinovým reťazcom”. Poukážte na 
množstvo úsilia, ktoré ľudia vložili do “fair trade” výrobkov, ako aj na vzdialenosť, z ktorej k nám 
prichádzajú. Vytvorte a zvýšte povedomie o dôležitosti podpory miestnych výrobcov a vyhýbaniu sa 
nákupom v hypermarketoch. Vysvetlite koncept “krátkych potravinových reťazcov”. Poukážte na to, ako 
môžu byť dosiahnuté a spomeňte niekoľko príkladov.

5 kusov mäkkého kartónového papiera 100 x 70cm, vytlačené obrázky “fair trade” výrobkov, balenie 
kopírovacieho papiera, 30 kusov kopírovacieho papiera rôznych farieb, farebné ceruzky alebo perá, 
nožnice, rôzne výrobky z obchodov a niekoľko produktov vyrobených doma. 3 balenia čaju 
(pochádzajúceho z chudobných krajín).

Príprava žiakov/študentov
Študenti majú za úlohu uskutočniť malý prieskum; navštívia miestne obchody a spravia zoznam 
výrobkov, ktoré by podľa nich mohli byť vyrobené aj doma. Tiež spravia zoznam obchodníkov, ktorí 
ponúkajú vo svojich predajniach domáce výrobky. Druhou úlohou je priniesť výrobok, na ktorom sa 
sami podieľali – mlieko od ich kravy, med z ich úľa, koláč alebo niečo podobné.

Príprava učiteľa
Učiteľ študentom včas zadelí úlohy. Na začiatku učiteľ pripraví pre všetkých študentov čaj, ako úvod do 
témy “fair trade” obchodov. Dohodne sa s riaditeľom školy o uskutočnení školského trhu, počte a výbere 
výrobcov, ktorí prídu prezentovať svoje produkty. (Prednostne samotní výrobcovia, prípadne obchodníci 
s ich výrobkami.) Trh je vhodné zorganizovať na čas, kedy sú v škole rodičia (napríklad v čase konania 
rodičovských združení). Alternatívou je návšteva miestneho trhoviska.

Všetky deti sú v kontakte s produktami ako kakao, čaj alebo exotické ovocie. Tieto potraviny môžu byť 
potrebné pre vývoj detí i dospelých. Používaním modulu sa študenti dozvedia viac o kvalitách 
a pestovaní týchto plodín. V druhej časti modulu budú mať zase možnosť zoznámiť sa s krátkymi 
potravinovými reťazcami a vytvoriť si k nim správny postoj. Je to veľmi dôležité, nakoľko deti chodia 
do obchodov a nakupujú už od útleho veku.



Realizácia

1. BLOK: Úvod

44

Modul je rozdelený na tri vyučovacie hodiny (3 x 45 minút). Hlavnými témami budú: 
 1. Na akých rastlinách môžu rásť “fair trade” plodiny? (Čo znamená “fair trade”?)
 2. Prieskum lokálnych a globálnych obchodov a ich ponuky (Čo sú “krátke potravinové reťazce”?)
 3. Mohamed musí ísť k hore (veľký trh s lokálnymi produktami propagujúci “krátke potravinové 

reťazce”)

1. aktivita: “Fair trade” a “krátke potravinové reťazce”

Učiteľ čaká na študentov v triede. Uvarí čaj a na úvod pozve každého študenta, aby si vybral svoju šálku 
čaju. Krátke vysvetlenie objasnenie pojmov “fair trade” a “krátke potravinové reťazce”.
Čo je “fair trade”? “Fair trade” je organizované medzinárodné hnutie, ktoré presadzuje sociálne 
zodpovedné správanie v obchodovaní s výrobcami z chudobných pomerov alebo krajín. Hnutie definuje 
“fair trade” ako obchodné partnerstvo založené na dialógu, rešpekte a transparentnosti, s cieľom zvýšiť 
vzájomný prospech v medzinárodnom obchodnom prostredí.

“Krátke potravinové reťazce” predstavujú nakupovanie výrobkov priamo od ich výrobcov alebo 
pestovateľov. To znamená vyhýbanie sa nakupovaniu vo veľkých supermarketoch a nakupovať radšej 
od samotných výrobcov za účelom lepšieho prehľadu o pôvode ich produktov.

2. aktivita: “Zahrievacia” hra - Fair Trade a niektoré kľúčové slová

Ciele “fair trade”:
�Zlepšiť životné podmienky producentov pomocou uľahčenia prístupu na trhy rozvinutých krajín, 

posilnenia výrobných organizácií, lepšej mzdy a upevnenia obchodných vzťahov z dlhodobého 
hľadiska.

�Zabezpečiť rozvoj možností pre zraniteľné skupiny ako sú pôvodné miestne komunity (napr. v Južnej 
Amerike) a chrániť deti pred vykorisťovaním.

�Zvýšiť povedomie spotrebiteľov o nepríjemných dôsledkoch voľného obchodu pre výrobcov, ktoré 
majú na svedomí hlavne veľké korporácie. Poukázať na zámer, aby spotrebitelia používali svoju 
nákupnú silu na pozitívne účely.

�Podporovať ľudské práva, sociálnu zodpovednosť obchodných spoločností a technológie šetrné 
k životnému prostrediu

Úloha pre študentov:

Učiteľ ukáže obrázky rôznych “fair trade” potravín, a úlohou študentov je porozprávať niekoľkými 
vetami, čo o nich vedia. Učiteľ potom plodiny popíše detailnejšie.

Banán (Musa acumilata) je jedlé ovocie, z hľadiska botaniky sa jedná o bobuľovinu. Je jedným 
z najstarších ovocí pôvodom z Južnej Ázie, odkiaľ sa ďalej šíril na východ a západ. Banány nerastú 
z koreňovej sústavy, ale z jej stonky umiestnenej nad zemou. Jedná sa o najväčšiu bylinnú trvácu rastlinu 
na svete, ktorá kvitne. Banány sú veľmi dôležité v Južnej Afrike, kde sú hlavným zdrojom obživy pre 50 
percent obyvateľstva. V tejto časti sveta je ich ročná spotreba na osobu viac ako 400 kilogramov. 
V celosvetovom meradle zjedia ľudia každý rok približne 100 miliárd banánov.

Kakao. Kakaové bôby rastú na stromoch vo výške 4-8 metrov a patria do zelenej rodiny rastlín 
Sterculiacea. Celý plod je jedlý. Z kakaovej dužiny sa robí džús, kakaový prášok a maslo. Čokoláda 
má dlhú históriu. Staroveká mayská kultúra zo Strednej Ameriky ako prvá používala plody kakaového 
stromu rastúceho v tropických dažďových pralesoch. Výroba čokolády začína kakaovým zrnkom 
rastúcim v teplom a vlhkom prostredí. Kakaové bôby sa neskôr zbierajú, pražia a nalámu do 
čokoládového likéru. Tento pojem nie je úplne presný, pretože sa vlastne jedná o nesladený nápoj. 
K tomu sa pridá cukor, kakaové maslo, prípadne iné príchute, a spracuje sa do čokolády.
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Počas modulu sa študenti zoznámia s pojmom “lokálny produkt” a s potenciálom jeho výroby. 
Prostredníctvom hry sa naučia rozoznávať rozdiely medzi lokálnymi produktami a produktami 
z “priemyselnej” výroby z hľadiska kvality, ceny a environmentálnej záťaže. Budú analyzovať, či 
skutočne potrebujeme spotrebiče, ktoré nám údajne majú uľahčiť život. Zistia, koľko nepotrebných 
výrobkov čaká na to, aby sme si ich kúpili.

Čaj. História čaju sa začala písať pred 4 tisíc rokmi; podľa legendy objavil tajomstvo čaju čínsky vládca 
Sheng-Nong, keď vietor privial čajové lístky do horúcej vody. Voda rýchlo zmenila farbu a do 
vládcovho nosa sa dostala zvláštna vôňa, ktorú nepoznal. Ochutnal teda voňavý dúšok, po ktorom sa 
cítil veľmi osviežený.

Pomaranč. Pomarančový strom je v mnohých kultúrach symbolom svadby. Nachádza sa aj na 
niektorých renesančných maľbách romantických párov. Pomarančovník patrí medzi vždyzelené rastliny, 
má biele kvety a jeho ovocné plody sú bohaté na vitamín C. Pochádza z Indie a Číny a najčastejšie rastie 
v teplých južných krajinách. Pomaranč je najpredávanejším ovocím na svete, za čo vďačí aj svojej 
lahodnej chuti a typickej vôni.

3. aktivita: “Fair trade” strom
Úloha pre študentov: Skupina sa rozdelí na menšie skupinky a zadelia sa úlohy. Jedna skupina nakreslí 
na plagát veľký strom s názvom “Fair Trade” a umiestni naň logo “fair trade”. Ďalšia skupina nakreslí 
kontinenty, na ktorých sa pestujú plodiny v rámci “fair trade”. Tretia skupina nakreslí produkty “fair 
trade” a napíše k nim krátky popis. Štvrtá skupina vymyslí k plagátu vhodné heslá. Keď skupiny skončia 
svoju prácu, nalepia na plagát obrázky produktov “fair trade” a príslušných krajín. Potom môžu zobrať 
plagát na obchôdzku po škole a krátko ho prezentovať v ostatných triedach. Na konci ho vystavia na 
viditeľnom mieste v škole.

4. aktivita: Vždy si môžeme vybrať, kde a čo nakupujeme
Úvodný príbeh o “krátkych potravinových reťazcoch”. Čo sú to “krátke potravinové reťazce”? Je to 
projekt, ktorého cieľom je skrátiť vzdialenosť medzi výrobcom a spotrebiteľom v čo najväčšej možnej 
miere. To znamená, že sa zvyšuje dôležitosť prvotných producentov, ktorí sa vďaka vzájomnej 
konkurencii na trhu s potravinami snažia zlepšovať kvalitu svojich výrobkov. V tomto programe sa 
uzatvára dohoda medzi výrobcom a veľkoobchodníkom na dobu určitú. Dôležitý je fakt, že touto cestou 
producent garantuje určité kvality, napríklad že potravina je v BIO kvalite (ovocie, zelenina, syr, mlieko 
atď.). Spotrebiteľ si tak môže byť touto kvalitou istý. Všetci máme radi, keď vieme, čo a od koho 
kupujeme, keď poznáme detaily o jedle, ktoré kupujeme, a ak sme spokojní, kúpime si ho aj nabudúce. 
Ak poznáme predajcu a vidíme spôsob, akým funguje, je vyššia šanca, že budeme jeho produkty 
nakupovať častejšie.

Cvičenie pre študentov:
Študenti sa rozdelia do piatich skupín.
Prvá skupina: Študenti zo stánku z najvzdialenejšieho kúta školy. Sú ďaleko, prezentujú BIO potraviny 
a majú len vlastné výrobky. Vedia všetko o ich výrobe, sú veľmi milí k zákazníkom, odpovedajú na 
všetky otázky a robia ochutnávku potravín. 
Druhá skupina: Sú trochu bližšie k triede (napr. na konci chodby) a predávajú jedlo. Reprezentujú druhú 
úroveň v krátkom potravinovom reťazci. Vedia menej o predávaných výrobkoch, ale dôverujú ich 
pôvodu.
Tretia skupina: Sú najbližšie k triede (na chodbe pred triedou) aj k zákazníkom, ale o jedle nevedia skoro 
nič. Na všetky otázky odpovedajú, že ich jedlo je dobré a čerstvé, ale nemajú žiadny dôkaz.
Štvrtá a piata skupina: Dve skupiny navštevujú všetkých predajcov a snažia sa získať čo najviac 
informácií o ponúkaných produktoch.

Otázky a odpovede pre skupiny:
Otázky pre štvrtú a piatu skupinu: 1. Sú tieto výrobky čerstvé? 2. Pestujete alebo vyrábate vlastné 
produkty? 3. Ako dlho ich pestujete/vyrábate? 4. Stojí vaše úsilie za to? 5. Ako môžete zaručiť kvalitu? 
6. Ste otvorení kritike?

2. BLOK



46

Odpovede pre prvú skupinu: 1. Áno, sú, každé ráno pripravujeme čerstvé výrobky. 2. Nerobím to len ja, 
ale hlavne moja rodina. 3. Je to dedičné, naučil som sa to od mojich rodičov, a teraz sa tomuto remeslu 
učia aj moje deti. 4. Pracujeme veľa, ale máme dobrý pocit z toho, že poskytujeme kvalitné a zdravé 
jedlo a zároveň niečo zarobíme. 5. Kvalitu vám môžem zaručiť ja sám. Kedykoľvek sa môžete pozrieť 
do mojej záhrady/dielne a skontrolovať ju. 6. Samozrejme, kedykoľvek. Nestáva sa to často, ale 
pozitívne aj negatívne reakcie sú pre nás dôležité. 
Odpovede pre druhú skupinu: 1. Výrobky v našich obchodoch sú vždy čerstvé. 2. Nie, beriem ich od 
miestnych výrobcov. 3. /, 4. Áno, avšak okrem bio potravín sa zaoberám aj inými výrobkami. 5. Kvalita 
je zaručená výrobcom. 6. Máme knihu prianí a sťažností, kde môžete napísať svoj názor. 
Tretia skupina: na všetky otázky tá istá odpoveď: Naše jedlo je vždy veľmi kvalitné. Koľko si prajete? 
Na konci cvičenia prebehne diskusia o tom, čo študenti zažili. 
Zhrnutie: Kde by chceli nakupovať najviac?

5. aktivita: Kde nakúpiť lokálne výrobky?
Študenti sa rozdelia do štyroch skupín (4-7 v jednej skupine). Nakreslia časť obce/mesta/regiónu 
a vyznačia všetky obchody, ktoré predávajú výrobky miestnych producentov. Keď skončia, vytvorené 
plagáty vystavia na viditeľnom mieste v škole, propagujúc tak “krátke potravinové reťazce”.
 

6. aktivita: Mohamed musí ísť k hore
Zorganizujte otvorený školský trh, kde budú študenti spolupracovať s lokálnymi výrobcami. Každý 
študent alebo malá skupina študentov sa pripojí k jednému obchodníkovi a spolu predávajú jedlo od 
miestnych výrobcov. Na tomto trhu sa podieľajú študenti, učitelia aj rodičia. Nezabudnite tu tiež 
vystaviť plagáty o “fair trade” a “krátkych potravinových reťazcoch”. 
Úlohou študentov je rozprávať sa so zákazníkmi, zdieľať s nimi poznatky k téme, ktoré nadobudli 
a vysvetliť im, prečo je dôležité nakupovať od lokálnych producentov. 
Ďalšou úlohou je oboznámiť zákazníkov s tým, kde nájdu predávané výrobky a ktoré obchody ich majú 
tiež v ponuke.

7. aktivita: Kampaň 
Na konci študenti analyzujú uskutočnený prieskum a zážitky. Môžu prediskutovať aj ďalšie možnosti 
a podobné programy. Plagáty, ktoré študenti vytvorili počas trvania modulu sa zozbierajú. Študenti sa 
rozdelia do skupín a potom navštívia rôzne miesta v meste a plagáty vystavia, aby spropagovali “fair 
trade” a “krátke potravinové reťazce”.

3. BLOK
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Prieskum na školskom trhu

Otázky Súhlasím Nesúhlasím Neviem

O projekte “fair trade” počujeme v našej 
krajine len zriedka

“Fair trade” je dôležitý pre nás aj našich 
výrobcov 

Chcel by som si kúpiť v obchodoch 
“fair trade” výrobky

V budúcnosti budem viac premýšľať o tom, 
čo si kúpim

Vždy sa budem snažiť nájsť prvotných 
výrobcov, ak to bude možné

Malo by sa robiť viac kampaní o “krátkych 
potravinových reťazcoch”

V mojom okolí máme veľa obchodov, kde 
sa dajú kúpiť bezpečné výrobky

Budem rozširovať svoje vedomosti o téme, 
ktorú sme práve prebrali

Prial by som si, aby sa táto aktivita diala 
u nás vo väčšej miere

Témy ÁNO NIE

“Fair Trade” je obchod zapájajúci producentov z chudobných krajín

Kakao alebo tropické ovocie sú “fair trade” potravinami

V našom okolí máme “fair trade” obchody

Supermarkety vo svete zvyčajne ponúkajú “fair trade”

“Fair trade” výrobcovia dostanú za svoju prácu vyššiu mzdu

V “krátkych potravinových reťazcoch” sú BIO produkty dôležité

Je bezpečnejšie nakupovať vo veľkých obchodoch, kde nepoznáme 
pôvod výrobkov 

Materiály pre žiakov/študentov

Otázky o “fair trade” a “krátkych potravinových reťazcoch”

K
až

do
de

nn
á 

ud
rž

at
eľ

no
sť

 >
 F

ai
r 

tr
ad

e 
a 

kr
át

ke
 p

ot
ra

vi
no

vé
 r

eť
az

ce
 >

 M
at

er
iá

ly
 p

re
 ž

ia
ko

v/
št

ud
en

to
v

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.

P
R

A
C

O
V

N
É

 L
IS

T
Y



48

V tretej časti modulu by mal byť učiteľ pripravený. Keď prídu predajcovia do školy, predstaví študentov 
a ciele práce, ako aj príčiny prítomnosti študentov a dôležitosť tejto spolupráce.

Ako môžete zaručiť 
kvalitu?

Kvalitu vám môžem 
zaručiť ja sám. 
Kedykoľvek sa môžete 
pozrieť do mojej 
záhrady/dielne 
a skontrolovať ju.

Kvalita je zaručená 
výrobcom.

Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Ste otvorení kritike? Samozrejme, 
kedykoľvek. Nestáva 
sa to často, ale pozitívne 
aj negatívne reakcie sú 
pre nás dôležité. 

Máme knihu prianí 
a sťažností, kde môžete 
napísať svoj názor.

Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Otázky pre študentov Odpovede prvej 
skupiny 

Odpovede druhej 
skupiny

Odpovede tretej 
skupiny

Sú tieto výrobky 
čerstvé?

Áno, sú, každé ráno 
pripravujeme čerstvé 
výrobky. 

Výrobky v našich 
obchodoch sú vždy 
čerstvé.

Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Pestujete/vyrábate 
vlastné produkty?

Nerobím to len ja, 
ale hlavne moja rodina.

Berieme ich od 
miestnych výrobcov.

Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Ako dlho pestujete/
vyrábate vlastné 
produkty?

Je to dedičné, naučil 
som sa to od mojich 
rodičov a teraz sa 
tomuto remeslu učia 
aj moje deti. 

Žiadna odpoveď Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Stojí vaše úsilie 
za to?

Pracujeme veľa, ale 
máme dobrý pocit 
z toho, že poskytujeme 
kvalitné a zdravé jedlo 
a zároveň niečo zarobíme.

Áno, avšak okrem BIO 
potravín sa zaoberáme 
aj inými výrobkami.

Naše jedlo je vždy  
veľmi kvalitné. 
Koľko si prajete? 

Materiály pre pedagógov

Učiteľ si vytlačí obrázky banánu, pomaranča, kakaa a čaju. Pomocou nich nabáda študentov premýšľať 
o produktoch “fair trade” a rozvíja o nich ďalšiu diskusiu. 
Vytlačí logo “fair trade” a študenti ho dajú na plagát (www.fairtrade.net),

V druhej časti modulu učiteľ pre študentov pripraví kartičky s dialógmi (kópie prispôsobí počtu skupín)

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Mapa miestnej udržateľnosti
Miestne prírodné a kultúrne dedičstvo – pohľad na zmeny v obci/meste v čase 
v zmysle udržateľnosti a kvality života

“Kto odreže korene, márne čaká na plody.  Antické príslovie”

Veková skupina 12- 14 (ale aktivity sa dajú prispôsobiť pre mladších aj starších žiakov) 

Trvanie

Úvodná aktivita – 1 vyučovacia hodina v triede 45 
Terénny výskum – 2 vyučovacie hodiny mimo školy 2 x 45 minút
Prezentácia výsledkov výskumu + vypracovanie mapy - 1 hodina v triede 45 minút

minút

Zručnosti

poznávacie a učebné kompetencie
komunikačné kompetencie
kompetencie v oblasti informačných a komunikačných technológií
sociálne kompetencie (personálne a interpersonálne)

Predmety
geografia, biológia, dejepis, občianska výchova, príp. regionálna výchova, 
environmentálna výchova (ak sú také predmety zaradené v školskom 
vzdelávacom programe)

Kľúčové slová miestne kultúrne a prírodné dedičstvo, tradície, udržateľný spôsob života, udržateľný rozvoj

Súhrn aktivít

Poradové č. Názov Metóda Trvanie Veľkosť skupiny Miesto

1. aktivita ako mesto vyzeralo 
v minulosti?

samostatná práca 10 minút jednotlivci, 
príp. dvojice

vnútri

2. aktivita čo sa dá vyčítať 
zo starých obrázkov?

diskusia 10 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

3. aktivita zakladáme mapu 
udržateľnosti

samostatná práca 10 minút jednotlivci, 
príp. dvojice

vnútri

4. aktivita zadanie terénneho 
výskumu

výklad, 
organizácia, 
zadanie úloh

15 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

5. aktivita pátrame po 
stopách minulosti 
v súčasnosti

terénny výskum 85 minút malé skupiny vonku

6. aktivita čo sme vypátrali 
a čo nie?

zadanie domácej 
úlohy

5 minút veľká skupina 
(trieda)

vonku

7. aktivita výmena 
skúseností

diskusia 20 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri

8. aktivita mapa 
udržateľnosti

tvorba mapy 
+ diskusia

25 minút veľká skupina 
(trieda)

vnútri
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Ciele

Pomôcky a materiály

Príprava
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Zhrnutie

Naše mesto/obec a okolitá krajina - náš domov: čím je jedinečný? Neobyčajný? V akých aspektoch bol 
život tu zaujímavejší, príjemnejší pre občanov, kvalitnejší v minulosti? V čom je lepší a kvalitnejší dnes? 
Aké by sme chceli mať mesto/obec v budúcnosti? Prečo sa tu oplatí žiť? Ako chceme, aby naša obec / 
naše mesto vyzerala/o v budúcnosti? Aké sú prvky miestnej udržateľnosti?

Cieľom programu je otvoriť žiakom oči, podporiť ich vzťah ku krajine svojho domova, ukázať 
neobyčajnosť miesta, v ktorom žijeme, zmapovať vývoj mesta/obce a okolitej krajiny v historických 
súvislostiach, podnietiť žiakov k premýšľaniu o živote predchádzajúcich generácií, ktoré miesto nášho 
domova tvorili a k premýšľaniu o možnostiach a príležitostiach jeho ďalšieho vývoja.

1. blok: staré fotografie, obrázky mesta/obce, aktuálna mapa/plán obce/mesta, motúz, špendlíky. 

2. blok - práca v teréne: pre každú skupinu podložka, písacie potreby, pracovný list

3. blok: nástenka + špendlíky s “vlajočkami” na vyznačenie prvkov udržateľnosti na mape  

Pred 1. vyučovacou hodinou

Domáca úloha pre žiakov: Prines z domu staré pohľadnice, reprodukcie obrazov alebo staré fotky našej 
obce/nášho mesta. Popros rodičov či starých rodičov, aby si s tebou prezreli staré fotoalbumy a vyberte 
desaťročia staré obrázky z mesta/obce či z okolia (napr. ulica, námestie, pamiatka v meste, kostol, trh, 
park, železničná stanica, pamätný strom, les, chránené územie, rieka a život na nej, socha/súsošie, staré 
obchody, kultúrne podujatie, život v meste...) Zaujímavé staré fotografie môžeš pohľadať aj na nete 
(napríklad http://www.trencan.6f.sk/0060-ObrazkyStarehoTrencina.pdf), alebo zájsť do miestnej 
knižnice, kde pravdepodobne majú oddelenie venované histórii a súčasnosti tvojej obce/mesta. 
Ak sa dá, obrázky vytlač alebo si urob kópie. Na zadnú stranu prinesených fotografií napíš svoje meno 
a priezvisko, a ak to nie je zrejmé, aj popis, čo na fotografii je. Ak vieš/vedia tvoji rodičia/starí rodičia, 
pripíš aj rok vzniku fotografie. Prípadne si priprav aj príbeh, ak sa k obrázku/fotografii nejaký vzťahuje.

Pre pedagóga: treba zadať túto úlohu dostatočne vopred, aby mali žiaci čas na prípravu (aspoň dva 
týždne vopred, a týždeň vopred im úlohu pripomeňte); pre istotu nachystajte do zálohy zásobu vlastných 
starých fotografií, príp. si pripravte Monografiu obce a nascanujte z nej vhodné obrázky.



Realizácia

1. BLOK
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Pre prezentáciu obrázkov bude potrebné mať k dispozícii panely, na ktoré bude možné fotografie 
(či elektronicky stiahnuté a vytlačené obrázky) pripevniť (papierovou lepiacou páskou, aby sa 
fotografie/obrázky nepoškodili). 
Ďalej je treba pripraviť mapu mesta alebo časti mesta – okolia školy (môžete použiť plán mesta alebo 
vytlačiť mapu z google maps) a pripevniť ju na nástenku. Budete potrebovať aj motúz a špendlíky.

Pred 2. vyučovacou hodinou: vytlačené pracovné listy pre žiakov, pevné podložky a perá.

Pred 3. vyučovacou hodinou: špendlíky s farebnými hlavičkami a „vlajočkami“ pre 6 aspektov 
udržateľnosti. 

Súvislosti s každodenným životom

Koľko smetných košov, lavičiek a kvetinových záhonov ťa sprevádza cestou do školy? Je v tvojej obci 
alebo v tvojom meste nejaká budova, socha, dielo… z minulosti, na ktoré si hrdá/ý? Aké je tvoje 
najobľúbenejšie prírodné miesto v okolí obce/mesta?

1. aktivita: ako mesto vyzeralo v minulosti?
Zadajte žiakom, aby na pripravené panely pripevnili prinesené fotografie/pohľadnice mesta/obce - 
môžete ich tematicky rozčleniť na rôzne panely s témami: pamiatky, ulica/námestie/zaujímavé stavby, 
príroda, kultúra/život v meste, remeslo/obchod/trhy a pod. Alternatívou je skupinová práca a vystavenie 
obrázkov na spojených laviciach.

2. aktivita: čo sa dá vyčítať zo starých obrázkov?
Spontánna diskusia o obsahu obrázkov. 
Podnetné otázky:
- ktorý obrázok je najstarší?
- čo na obrázkoch už dnes neexistuje? aké budovy? akcie/podujatia? kde to bolo?
- čo vás na obrázkoch najviac prekvapilo?
- bolo v minulosti v meste/obci viac zelene? bolo na uliciach viac ľudí? bolo viac či menej dopravy? čo 

robia ľudia na obrázkoch? čo sa dá z obrázkov vypozorovať/vydedukovať o ich vtedajšom živote? bol 
v meste/obci poriadok? boli verejné priestranstvá upravené? aké obchody či prevádzky služieb je na 
starých obrázkoch vidieť?

- chceli by ste si vyskúšať aspoň na týždeň žiť v dobe vzniku niektorej fotografie? čo by asi bolo iné? aké 
dnes bežné veci by ste nemali k dispozícii? čo by to pre vás znamenalo?

3. aktivita: zakladáme mapu udržateľnosti
Najzaujímavejšie snímky premiestnime na nástenku vedľa mapy. Konkrétne miesta, vyobrazené na 
fotografiách, skúste na mape vyznačiť zabodnutím špendlíku - spojte špendlík v mape s obrázkom 
s použitím motúziku/bavlnky.

4. aktivita: zadanie terénneho výskumu
Vysvetlenie ďalších krokov, rozdelenie úloh, žiakov do pracovných skupín:

Žiaci sú rozdelení do skupín podľa témy, ktorú budú v teréne skúmať, alebo podľa uváženia pedagóga 
vzhľadom na tvorbu mapy udržateľnosti. Úlohou žiakov je nájsť v teréne jedinečné, zaujímavé, 
pozoruhodné miesta, inštitúcie, organizácie, firmy, podujatia, ktoré tvoria miestne kultúrne a prírodné 
dedičstvo a zaniesť ich do mapy udržateľnosti.

Jednotlivé skupiny dostanú pracovný list s úlohami. (návrh pracovného listu viď nižšie)
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2. BLOK 

3. BLOK 

5. a 6. aktivita: terénny výskum
Žiaci rozdelení do 6 skupín sa snažia nájsť a zaznamenať odpovede na otázky a úlohy z pracovného 
listu. Úlohou žiakov je porovnať obrázky z minulosti a dnešnú skutočnosť. Ak nie sú odpovede na dané 
otázky zrejmé z historických obrázkov, žiaci sa môžu spýtať (starších) ľudí priamo na uliciach (1. strana 
pracovného listu). Žiaci skúmajú jednu zo 6 oblastí „mapy udržateľnosti”. V prípade nájdenia prvku 
udržateľnosti ho poznačia do tabuľky (2. strana pracovného listu).

Pre túto časť je vhodné, aby s každou skupinou žiakov išiel pedagóg alebo iný dospelý. Vyžaduje si to 
preto viac organizačného úsilia na strane zodpovedného pedagóga. Zo skúseností s podobnými 
programami je to ale riešiteľná úloha - buď so zainteresovaním kolegu/kolegov pedagógov, rodičov či 
prarodičov alebo oslovením pracovníkov odborných inštitúcií, ktorí pomôžu žiakom nájsť odpovede na 
dané otázky (napríklad pracovníkov múzea, kultúrno-informačného centra, Štátnej ochrany prírody 
a pod.).

Pre terénny výskum je potrebné, aby mali žiaci v každej skupine pracovné listy, podložky a písacie 
potreby. Vítaný je fotoaparát (záleží tiež od možnosti pedagóga vytlačiť fotografie).

Tipy na rozšírenie – podmienkou je fotoaparát pre každú skupinku žiakov:
 1. Koláže dvojíc fotografií „vtedy a dnes”.

Pripravte žiakom pracovné listy s reprodukovanými 2 obrázkami z minulosti s úlohou:
Skúste nájsť miesto, kde pred mnohými rokmi stál fotograf/maliar, keď fotil/maloval tieto obrázky. 
Vyfoťte tú istú scenériu pre zdokumentovanie rozdielov a pre neskoršiu diskusiu, čo sa zmenilo.
Žiaci môžu pripraviť na nástenku koláže z fotografií totožného priestoru/miesta/objektu - súčasnej 
a historickej.

 2. Prezentácie. Žiaci počas terénneho prieskumu fotografujú najzaujímavejšie miesta/budovy/objekty/
stromy… vo vzťahu k téme „kvalita života” a „udržateľný spôsob života” a na domácu úlohu 
spracujú skupinové power-point prezentácie.

Úvod - pripomenutie si zadania domácich úloh z terénneho výskumu, zámeru objaviť v meste/obci 
pozoruhodnosti, zaujímavosti a porovnať kvalitu života v obci/meste v minulosti a dnes. Zorganizovanie 
práce na tejto hodine.

7. aktivita: výmena skúseností
Vyučujúci vedie diskusiu k otázkam zadaným na záver terénneho výskumu:
- ktoré zistené kvality života v meste/obci boli lepšie v minulosti? 
- ktoré dnes? 
- čo sa vám nepodarilo zistiť?
- čo ste zistili navyše? 
- čo vás najviac prekvapilo?
- čo by si mali uvedomiť/čo by mali vedieť, poznať všetci občania obce/mesta?
Spomeňte aj aspoň jeden najvýraznejší príklad, čo bolo v minulosti lepšie ako dnes a naopak čo je dnes 
lepšie ako bolo v minulosti.

Každá skupina by sa mala dostať k slovu a odprezentovať odpovede na dané otázky. V prípade väčšieho 
časového priestoru je možné výsledky terénneho výskumu a odpovede na dané otázky odprezentovať aj 
formou PowerPoint prezentácie, žiakmi vopred pripravenej.

8. aktivita: mapa udržateľnosti
Na záver programu spoločne v triede zanesieme do mapy všetky zaujímavé miesta, ktoré by mali poznať 
všetci občania mesta/obce. Prvky udržateľnosti zo 6 oblastí môžeme do mapy zaniesť pomocou 
farebných špendlíkových vlajočiek s číslom, pričom vedľa mapy umiestnime legendu, kde budú 
jednotlivé farebné čísla vysvetlené.
Mapa udržateľnosti môže byť aj od začiatku žiakmi kreslená - so zakreslením jednotlivých zaujímavých 
bodov vo forme jednoduchých symbolov.

Pri tvorbe mapy sa odohráva diskusia na tému: je možné, aby sa v budúcnosti v našej obci/v našom 
meste mohlo skĺbiť všetko, čo bolo lepšie v minulosti so všetkým, čo je lepšie dnes? V čom je potenciál 
obce/mesta z hľadiska pilierov udržateľného spôsobu života?

Webové stránky: 
Trenčín: www.trencan.6f.sk/0060-ObrazkyStarehoTrencina.pdf



Materiály pre žiakov/študentov

Minulosť verzus súčasnosť v našom meste/dedine: Kedy bol/o/i... V minulosti V súčasnosti

… viac usmiatych tvárí v uliciach?

… viac áut zaparkovaných na chodníkoch?

… atraktívnejšie ísť na prechádzku do mesta?

… jednoduchšie ukryť sa v tieni počas horúcich letných dní?

… život v meste viac spojený so životom na rieke/jazere?

… voda v rieke alebo jazere čistejšia?

… viac vandalizmu?

… viac príležitostí zahrať si futbal alebo oddýchnuť si na verejných 
     zelených priestranstvách?

… viac obyvateľov?

… viac ľudí v uliciach?

… viac bicyklov  v uliciach?

… život v meste/obci bezpečnejší?

… krajšie budovy v meste/obci?
 

… sa používalo viac prírodných stavebných materiálov na stavbu 
     ciest/chodníkov (prírodný kameň vs. betón, asfalt…)

     

… ulice/námestie čistejšie (menej odpadkov)?

… viac remeselníkov?

… viac trhovísk/možností kúpiť si miestne produkty?

… viac lavičiek?

… viac detských ihrísk?

… viac športovísk?

… bezpečnejšie jazdiť na bicykli?

… viac kultúrnych podujatí?

… sa v našom meste/našej obci žilo lepšie?

… viac parkov/kvetín?

… viac stromov alebo stromových alejí?
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Pracovný list, 1. strana - Prvky kvality života

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Nežná mobilita/Kvalita verejného priestoru
Podujatia/Ľudia/Občianske združenia 
alebo neformálne skupiny

-Pešia zóna
-Peší autobus
-Park and ride (záchytné parkovisko 
s integrovanou dopravou)

-Mestský bicykel 
-Stojany na bicykle
-Lavičky
-Nabíjacie centrum na elektromobily
-Zelený verejný priestor
-Bezbariérové budovy, stavebné riešenia

-Environmentálne o.z.
-Eko-centrum
-Útulok pre psy
-Úrad životného prostredia
-Letné kino
-Divadlo
-Nezávislý kultúrny priestor
-Filmový, hudobný, multi-žánrový festival
-Kronikár obce, pamätník života starých čias, 
znalec prírody (botanik, zoológ, krajinár…)
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Vedomá spotreba – nakupovanie a služby Príroda / Životné prostredie / Eko-turizmus

-Bio obchod (biopotraviny, eko prostriedky na 
čistenie a pranie… )

-Obchod s miestnymi produktmi (umelecké, 
remeselné, potraviny…)

-Zelený obchod (úspory energie, vody, znižovanie 
 odpadu…)
-Fair-trade kaviareň/čajovňa
-Farmársky trh
-Trhovisko so zastúpením lokálnych produktov
-Bio debničky alebo iný spôsob zásobovania 
domácností miestnymi (bio)potravinami

-Mliečny automat
-Reštaurácia s ponukou vegetariánskej/vegánskej 
 stravy
-Nefajčiarska reštaurácia
-Second hand obchody (oblečenie, knihy…)
-Opravovne (obuv, bicykle, oblečenie)
-Kvetinárstvo s ponukou kvetín z blízka
-Papiernictvo s ponukou recyklovaného papiera

-Pamätný strom, park, stromová aleja
-CHKO, chránený prírodný výtvor, chránené 
 územie
-Náučný chodník, tabuľa interpretácie prírody 
-Pramene pitnej vody, artézske studne, kyselky
-Prírodná alebo permakultúrna záhrada
-Komunitná záhrada alebo sad
-Botanická záhrada / arborétum 
-Zdroje nerastných surovín
-Koreňová čistička 
-Vyhliadkový bod / rozhľadňa
-Pozorovanie vtáctva 
-Požičovňa bicyklov / nemotorových člnov/ 
bežiek / korčúľ

-Zber dažďovej vody 
-Mokraď
-Sochy v krajine
-Informačné centrum pre turistov

Pracovný list, 2. strana – Prvky udržateľného spôsobu života

Zelená ekonomika / energia, udržateľné 
poľnohospodárstvo / bývanie / inštitúcie 

-Ekofarmy a rodinné farmy
-Výrobca s regionálnou značkou 
-Miestne remeslá/umenie (kováč, šindliar...)
-Malá vodná elektráreň
-Obecná výhrevňa na biomasu
-Obecná pekáreň
-Zelená škola, škôlka 
-Lesná škola, škôlka 
-Nízkoenergetické a pasívne budovy

-Nádoby na separovaný zber
-Zberňa druhotných surovín
-Zberný dvor
-Sociálny šatník
-Nádoby na použité oblečenie/obuv
-Knihobežník (verejná “knižnička”)
-Obecná kompostáreň
-Zóna bez peňazí

Znižovanie množstva odpadu 
a recyklovanie
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Trenčín v minulosti Trenčín v súčasnosti
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Materiály pre pedagógov

Záverečné (metodické) odporúčania k programu

Výsledok – Mapu udržateľnosti je ideálne umiestniť v učebni či na chodbe v škole alebo dokonca vo 
výveske obecného/mestského úradu, kde výsledok vašej práce uvidí čo najviac ľudí - občanov či 
návštevníkov mesta.
Prečo mapa udržateľnosti? Mapa udržateľnosti je nástroj, ako zvýšiť povedomie o udržateľnom spôsobe 
života. Ukazuje, kam ísť v meste alebo obci za príkladmi prvkov udržateľného spôsobu života. Noví 
záujemcovia o dobrovoľnícku prácu v oblasti ochrany a zlepšovania životného prostredia sa môžu 
oboznámiť s environmentálnymi organizáciami alebo ochranármi v obci/meste alebo okolí/regióne.  
Ukážka mapy udržateľnosti z USA: http://campusmap.ucdavis.edu/sustainability
alebo http://sustainability.tufts.edu/wp-content/uploads/2015-Eco-Map-11-19-151.pdf 

Čo sú udržateľné komunity? 
(Zdroj: www.nationwideeducation.co.uk/sustainability-education/teachers/12-16_sustainable_communities/
index.php)

Udržateľné komunity sú miesta, kde chcú ľudia žiť a pracovať, teraz aj v budúcnosti. Spĺňajú potreby 
rezidentov, pomáhajú im cítiť sa súčasťou komunity a umožňujú im žiť vysokú kvalitu života 
a príležitosť dosiahnuť svoj plný potenciál.
Udržateľné komunity pomáhajú chrániť prírodné prostredie a podporujú hodnoty ako rovnosť a susedská 
prívetivosť. Sú bezpečné, dobre spravované, dobre rozvíjané a s dobrými službami.
Základom pre všetky rozhodnutia v udržateľných mestách je zhodnotenie, či dopad prijímaných 
rozhodnutí bude prospešný udržateľnému spôsobu života v mesta. Európske mestá, ktoré sa hlásia 
k agende udržateľnosti, združuje organizácia ICLEI. Mapa udržateľných miest 
www.iclei-europe.org/members/who-are-our-members/map .

Vydalo Centrum environmentálnych aktivít; Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín; www.cea.sk. Podporil Medzinárodný vyšehradský fond.
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Centrum environmentálnych aktivít 

je občianske združenie (založené v roku 1994). Pôsobíme najmä 
v Trenčíne a v regióne stredného Považia, ale niektorými aktivitami 
sa snažíme osloviť ľudí na celom Slovensku. Hľadáme i ukazujeme 
cestičky, ako žiť zdravšie, udržateľnejšie a ohľaduplnejšie. Sme zelení 
i pestrí: radi pracujeme s hrabľami či vidlami pri Váhu aj v Bielych 
Karpatoch, online pri tvorbe metodických materiálov a článkov, ale sme 
tiež aktívni v komunálnej politike... Nemáme veľké oči, riadime sa tým, 
že malé je milé a udržateľné.

Z činnosti:

Vzdelávanie dospelých, v tomto prípade spojené 
aj s certifikáciou ukážkových prírodných záhrad 
(www.prirodnazahrada.eu)

Program podpory ekologického poľnohospodárstva - 
ochutnávky BIOpotravín, poriadanie BIOjarmokov, 
celoslovenské turné výstavy BIO-NEBIO: ktoré si vyberieš?

Young Reporters for Environment - Mladí reportéri 
pre životné prostredie: vzdelávací program pre 
žiakov základných a stredných škôl, spojený 
s terénnymi praktickými činnostmi 
(www.mladireporteri.sk)

Netradičné metódy vo formálnej aj neformálnej 
environmentálnej výchove a vzdelávaní - výučbové 
programy pre žiakov aj metodické semináre pre pedagógov



www.prirodnazahrada.eu www.mladireporteri.sk/litter-less www.trencin21.sk

www.biodoskol.sk www.biopotravinaroka.sk
www.tnceresnak.wixsite.com/

ceresnak

www.cookorganic.eu www.spirala.sk www.bio-obchod.sk

www.tradiciebk.sk www.mladireporteri.sk www.facebook.com/zatokapokoja

www.biospotrebitel.sk
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Kontaktné údaje:

Centrum environmentálnych aktivít
Mierové námestie 29, 911 01 Trenčín
www.cea.sk
tel. 00421-905-469707 
(Mgr. Richard Medal, štatutár)
medal@changenet.sk
medalova@biospotrebitel.sk





Medzinárodný 
vyšehradský fond 
je medzinárodná 
organizácia so sídlom 
v Bratislave. Založený 

bol v českom Štiříne 9. júna 2000. Jeho hlavným 
cieľom je podpora užšej spolupráce medzi krajinami 
V4 (Česká republika, Slovenská republika, Maďarsko 
a Poľsko) navzájom, 
ale aj s inými krajinami - menovite s krajinami 
západného Balkánu a s krajinami zapojenými 
do iniciatívy Východné partnerstvo. Obsahom 
spolupráce sú najmä spoločné kultúrne, vedecké 
a vzdelávacie projekty, výmenné pobyty mládeže, 
cezhraničná spolupráca a podpora turizmu.

Informačný zdroj: http://visegradfund.org/

Edukacija kroz kulturu 
(Srbsko)
Vzdelávanie „cez” 
kultúru  je organizácia, 
ktorej cieľom je 

vzdelávať deti, pedagógov a komunity o životnom 
prostredí a udržateľnom rozvoji prostredníctvom 
rôznych projektov a programov na miestnej úrovni. 

Adresa: Dežea Kostolanjija 4
24000 Subotica
Serbia
Webpage:www.edu-kult.com 
Phone : +381 64 1418131 
E-mail : info@edu-kult.com 

Magosfa nadácia pre 
environmentálnu výchovu 
a ekoturizmus (Maďarsko)
Prostredníctvom environmentálnej 
výchovy a ekoturizmu privádza ľudí 
k ochrane prírody a udržateľnému 
štýlu života. Kľúčovou aktivitou 

je organizovanie environmentálnych vzdelávacích 
programov vonku i vnútri, lesná škola, študijné 
skupiny, letné tábory pre žiakov a tréningy pre 
učiteľov. Organizácia prevádzkuje vlastné terénne 
ekocentrum Kismagos. 

Website: www.magosfa.hu
Email: magosfa@magosfa.hu
Telefón: +36 20 984 3946
Poštová adresa: 2600 Vác, Pf.: 130. HUNGARY

Centrum environmentálnych 
aktivít (Slovensko)
Centrum environmentálnych 
aktivít (CEA) je občianske 
združenie, ktoré už 22 rokov 
realizuje aktivity na rozširovanie 

environmentálne únosného a zdravšieho spôsobu 
života na Slovensku. Prostredníctvom environmen-
tálnej výchovy na školách, portálu Biospotrebitel.sk 
a lokálnych iniciatív v regióne Trenčína a Bielych 
Karpát inšpiruje jednotlivcov a vytvára partnerstvá 
pre udržateľnú budúcnosť.

www.cea.sk
cea@changenet.sk 
+421 905 469 707
Adresa: Mierové námestie 29
911 01 Trenčín

Centar za ekologiju i energiju 
(Bosna a Hercegovina)
Centrum pre ekológiu 
a energiu (CEE) je mimovládna 
organizácia, ktorá prostred-

níctvom vzdelávacích a praktických aktivít, v spolu-
práci so všetkými úrovňami spoločnosti, podporuje 
ochranu a zlepšovanie životného prostredia a udrža-
teľný rozvoj krajiny. Od založenia v roku 2001 
zrealizovala viac než 70 projektov, hlavne v oblasti 
úspor energie a minimalizácie odpadu.

www.ekologija.ba 
ekologija@ekologija.ba
telefon: +387 35 249 310
Adresa: Dom penzionera Tuzla
Filipa Kljajiča 22
75000 Tuzla
Bosna i Hercegovina

Uni Warsaw (Poľsko)
Projekt realizuje Univerzitné centrum pre environ-
mentálne štúdie a udržateľný rozvoj (UCES), založené 
v roku 1989 ako súčasť Varšavskej univerzity. 
Univerzitné centrum je uznávanou vedeckou inšti-
túciou na poli vzdelávania a politík pre životné 
prostredie a udržateľný spôsob života. Úzko spolu-
pracuje s poľskými aj európskymi inštitúciami.  

Website: www.ucbs.uw.edu.pl
Email: ucbs@uw.edu.pl
Phone: +48 22 822 22 61
Adresa: Ul. Żwirki I Wigury 93, 02-089 Warszawa, 
Poland

ISBN 978-80-968512-7-6


