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Teória a praktické nápady
Čistý vzduch, možnosť zhlboka dýchať a voľne sa pohybovať, bezpečnosť, parky a priestor 
na hranie – to všetko neodmysliteľne patrí k dobrému životu. Neželáme si  znečistené 
ovzdušie ani priestor zaliaty betónom či asfaltom, premenený len na cesty a parkoviská. 

V tejto časti Inšpiromatu budeme hovoriť o téme Doprava a ovzdušie. Táto téma sa nás 
všetkých dotýka každým  nádychom, každým  krokom vpred.  

Doprava v škole, to je bezpečný a zdravý pohyb v škole a jej okolí, vzdelávanie o rôznych 
aspektoch prepravy ľudí a tovarov. Patrí sem aj zlepšovanie nášho okolia, aby skutočne 
slúžilo celej školskej komunite – aj chodcom, cyklistom, mamičkám s kočíkmi, seniorom či 
hendikepovaným. 

Dopravná infraštruktúra v obci, kde žijeme, sa týka všetkých jej obyvateľov. Preto sa venu-
jeme aj územnému plánovaniu a občianskemu aktivizmu. 

Hovoriť budeme o troch hlavných zdrojoch znečistenia ovzdušia – priemysle, energetike 
a doprave. Na miestnej úrovni môžeme najviac ovplyvniť energetiku a dopravu. Ukážeme 
si jednoduché spôsoby, ako zistiť mieru znečistenia a aj ako ju znížiť. 

Téma Doprava a ovzdušie sa týka aj ostatných tém Zelenej školy (odpad, voda, ener-
gia…), v tejto časti však rozoberáme témy/nápady, ktoré nenájdete v iných častiach 
Inšpiromatu.

Nadýchnime sa
Zdieľanie áut, prízemný ozón, energetická 
stopa, parkovací deň. To všetko sú pojmy, ktoré 
súvisia s dopravou, priemyslom, energetikou 
a znečistením ovzdušia – teda s témami, na 
ktoré je zameraná táto publikácia. Jej cieľom je 
ukázať  vplyv našich činností na vzduch, ktorý 
dýchame, na naše zdravie, ale v širšom pohľade 
aj na „zdravie“ našej Zeme. Pokúsime  sa spo-
ločne získať nielen vedomosti a informácie, ale 
aj príklady, ako môžeme tému preskúmať a ako 
môžeme priamo ovplyvniť, čo budeme dýchať 
a v akých mestách či obciach budeme žiť.

Priemysel ako veľký zdroj znečisťovania často nemôže-
me priamo ovplyvniť. Nepriamo ho môžeme ovplyvniť 
znížením našej spotreby, nakupovaním výrobkov s dlhšou 
životnosťou a podporou výrobkov, ktoré boli vyrobené 
technológiami šetrnými k životnému prostrediu. 
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Kedysi fungovala „politika vysokých komínov“ – čím viac bolo znečistenia, tým vyššie komíny sa stavali, 
aby sa znečistenie rozptýlilo v ovzduší. Spaľovanie uhlia s vysokým obsahom síry v bývalom Českoslo-
vensku napríklad spôsobovalo kyslé dažde. Znečistenie nepozná hranice, preto dôsledky spaľovania 
uhlia sa prejavili až  v Škandinávii vymieraním rýb v jazerách či chradnutím lesov. 

Dôsledky kyslých dažďov sa však objavujú aj v súčasnosti na iných miestach a prejavujú sa aj iným 
spôsobom – napríklad negatívnym vplyvom na ľudské zdravie alebo poškodzovaním pamiatok. 

Opakované ťažké katastrofy (únik kyanidu v Rumunsku v r. 2000, explózia chemickej továrne vo 
Francúzsku v r. 2001, vyliatie žieravého kalu v r. 2010 v Maďarsku) viedli Európsku úniu k presadzova-
niu princípu prevencie pred katastrofami a k princípu „znečisťovateľ platí“. Princíp „znečisťovateľ platí“ 
znamená, že tá továreň alebo spoločnosť, ktorá znečisťuje životné prostredie, by mala niesť následky 
za nápravu škôd.

PRAŠNOSŤ JE STÁLE VYŠŠIA 

Veľkým problémom Slovenska sú prachové častice. „Celé Slovensko je zaprášené, nie je to 
však do očí bijúca výnimka, je to problém celej strednej Európy. K znečisteniu prispievajú 
okrem komínov, teplární a rôznych iných zdrojov napríklad aj nekvalitné dieselové motory 
starších nákladných áut,“ upozornil Pätoprstý, pracovník Chemického ústavu SAV. 

Súhlasil aj ekológ Daniel Lešinský z Centra pre trvalo udržateľné alternatívy. „Zo štatistík 
je zrejmé, že na Slovensku rastie doprava, ktorá prispieva k zvyšovaniu koncentrácie 
prachových častíc. Vlani v júni Svetová zdravotnícka organizácia zverejnila štúdiu, ktorou 
deklaruje, že sadze z dieselových motorov sú karcinogénne. Verím, že táto ešte stále 
relatívne nová informácia zásadne ovplyvní využívanie dieselových motorov.“

Ďalším veľkým znečisťovateľom je doprava. Keď hovoríme o doprave alebo mobilite, hovoríme 
o jednej z najkomplexnejších ľudských činností s jedným z najväčších dopadov na životné prostredie. 
Prepravujeme suroviny a tovar, prepravujeme sa my , keď sa potrebujeme dostať do školy, do práce, do 
obchodu, ale aj do druhého mesta, krajiny či na druhý kontinent. 

Najmenej efektívna je individuálna automobilová doprava, ak berieme do úvahy pomer preprave-
ných osôb voči  zabratej ploche či množstvu spotrebovaných pohonných hmôt a exhalátov vypuste-
ných do ovzdušia. Medzi jej negatívne vplyvy patrí aj hlučnosť, záber plôch potrebných na parkovanie, 
čerpanie prírodných zdrojov ako pohonných látok a ich transport z miest ťažby a spracovania do miest 
odbytu či naša závislosť na týchto obmedzených zdrojoch. 

Množstvo obyvateľov používa auto len každý druhý, tretí deň, preto 
by mohli využívať zdieľanie áut (carsharing). Znamená to, že viacerí 
ľudia využívajú jedno auto podľa systému, aký im vyhovuje. V praxi sa 
tak znižuje počet áut v obciach. Tam, kde sú teraz parkoviská, by mohli 
byť namiesto nich parky či ihriská.

Najefektívnejšou formou dopravy je verejná doprava – vnútromestská 
(električky, autobusy, trolejbusy, metro) alebo medzimestská (autobu-
sy, vlaky). V ranných špičkách a pri zavedení tzv. preferencie verejnej 
dopravy je dokonca výrazne rýchlejšia ako osobné autá. Preferencia 
verejnej dopravy znamená, že autobusy majú vyhradené vlastné pruhy 
a semafory sú nastavené pre autobusy a električky. 

Z d i e ľ a n i e  áu t  (C a r s h e r i n g )
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Š t y r i d s ať  ľu d í  v  au tá C h ,  v  au t o b u s e  a  n a  b i C y k lo C h  –  p o r o v n a n i e  Z á b e r u  p lo C h y .  Z d r o j :  oCibb

Uvedomme si, že každá doprava nás niečo stojí a ovplyvňuje životné prostredie. Ľudia sa preto usilujú 
vytvoriť také modely fungovania, ktoré dokážu situáciu zlepšiť. Príkladmi sú pestovanie a predaj 
miestnych surovín, aby sa minimalizovala preprava, rozvoj cyklistickej a pešej dopravy alebo vytvá-
ranie „miest krátkych vzdialeností.“

Mesto krátkych vzdialeností je mesto členené na mestské štvrte, v ktorých 
sú dostupné všetky základné funkcie v rámci pešej dostupnosti. V takomto 
meste môžeme žiť, pracovať a relaxovať bez toho, aby by sme museli preko-
návať veľké vzdialenosti. 

Pojmom mäkká alebo jemná mobilita označujeme pešiu a cyklistickú 
dopravu s minimálnym dopadom na životné prostredie. Chodci aj cyklisti 
potrebujú pre pohyb oveľa menší záber plochy a nespôsobujú znečistenie 
ovzdušia. Bonusom je zdravotný prínos; pri stúpajúcom počte civilizačných 
ochorení znamená pohyb prevenciu. Pešia a cyklistická doprava je vhodná 
na denný presun do školy, práce, na kratšie vzdialenosti. Vyžaduje vytvorenie 
bezpečného priestoru a dodržiavanie pravidiel cestnej premávky.

Posledným významným zdrojom znečisteného ovzdušia je energetika. Nie vždy musí ísť len o veľké 
elektrárne – mnohé z nich sú v súčasnosti veľmi efektívne a škodliviny zachytávajú pomocou moder-
ných technológií. Miestne katastrofy (dym z mnohých komínov, ktorý zamorí celú dolinu) môžu spô-
sobiť zastarané, neefektívne kotly a nesprávne vykurovanie v domácnostiach (spaľovanie nevhodného 
kuriva či nesprávny spôsob kúrenia).

Ovzdušie, doprava, energia – ako vidíme, navzájom sa prelínajú a súvisia spolu. To, aký čistý vzduch 
dýchame, nezáleží len od toho, čo spaľujeme, ale napríklad aj od toho, ako chodíme do školy alebo ako 
triedime odpad. Čím viac nášho odpadu skončí na skládkach, tým vznikne viac metánu, ktorý prispieva 
k skleníkovému efektu. 

Ak sa namiesto chôdze pešo privezieme do školy na aute, v letných mesiacoch môže kombinácia 
slnečného žiarenia a automobilových splodín prispieť k vzniku prízemného ozónu, ktorý je alergénny 
a môže vyvolať dýchacie ťažkosti. Ak budeme v obci kúriť starými kotlami s mokrým drevom, môže 
u nás (najmä počas inverzie) dôjsť k silnému znečisteniu ovzdušia.
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ZNEČISTENIE OVZDUŠIA 

H L AV N É  Z D R O J E
Z D R AV OT N É 
N Á S L E D K Y

E N V I R O N M E N TÁ L N E 
N Á S L E D K Y

Oxid siričitý SO2 Priemysel Dýchacie a srdcovocievne 
choroby.

Vedie ku kyslému dažďu, 
ktorý ničí jazerá, rieky, 
stromy aj lesy a poškodzuje 
kultúrne pamiatky.

Oxidy dusíka NOx Doprava, priemysel Dýchacie a srdcovocievne 
choroby.

Spôsobuje nahromadenie 
živín (prehnojenie) 
a následne  rozširovanie rias 
v riekach a jazerách.

Pevné prachové 
častice

Doprava, priemysel Prachové častice, najmä 
tie ultra jemné vnikajú 
hlboko do pľúc a vstupujú 
do krvi; sú karcinogénne, 
zapríčiňujú pľúcne choroby.

Zníženie viditeľnosti, 
poškodzovanie pamiatok.

Oxid uhoľnatý CO Doprava Únava a bolesti hlavy, 
najmä u ľudí, ktorí majú 
kardiovaskulárne problémy. 
Môže zapríčiniť otravu.

Nepriamo prispieva 
k skleníkovému efektu. 

Prchavé organické 
zlúčeniny

Doprava, priemysel Podráždenie očí a kože, 
nádcha, bolesti hlavy, 
karcinogénne účinky. Sú 
to napríklad formaldehyd, 
acetón či benzín.

Spôsobujú smog, znižujú 
kvalitu ovzdušia. 

Prízemný ozón Vzniká kombináciou 
oxidov dusíka a prchavých 
organických látok

Dýchacie ťažkosti, alergie. Jedovatý pre rastliny, 
spomaľuje ich rast 
a nepriaznivo ovplyvňuje 
fotosyntézu.
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Hovorme však o škole a o tom, čo môžeme v oblasti dopravy a čistoty ovzdušia urobiť:
• Škola ponúka možnosti pre tých, ktorí prídu pešo alebo na bicykloch bezpečný vstup do areálu 

a stojany či prístrešky na bicykle. 
• Mnohé školy sa nachádzajú na živých, dopravou zaťažených uliciach. Pre tieto školy je veľmi 

vhodné vysadiť v bezprostrednom okolí „zelené filtre“ – stromy a kríky, ktoré budú vytvárať kyslík a 
filtrovať nečistoty z dopravy a zároveň aj znižovať hlučnosť. 

• Každá škola a jej okolie by mohli byť bezbariérové. 
• Škola by, samozrejme, mala byť nefajčiarska. 
• Je vhodné dbať na úspory energie v škole – čím viac energie sa minie, tým viac sa jej musí vyrobiť a 

ak pochádza z tepelných elektrární, prispieva k znečisteniu ovzdušia.
• Aj minimalizácia, recyklácia a separovanie odpadov pomáhajú zlepšiť kvalitu ovzdušia, pretože 

znižujú záťaž spaľovní.
• Robme osvetu medzi miestnym obyvateľstvom – propagujme cyklistiku a chôdzu, informujme o 

správnom spôsobe kúrenia a o dôsledkoch nesprávneho spôsobu. Nájdime tému v oblasti dopravy 
a ovzdušia, ktorá ľudí zaujíma a venujme sa jej. 

• Komunikujme so zástupcami obce o problémoch, ktoré sa nás dotýkajú (napríklad bezpečná cesta 
do školy) a hľadajme spoločne riešenia. 

V nasledujúcich častiach sa budeme detailne venovať aktivitám, ktoré môžeme spraviť v škole, v jej 
okolí i v našej obci. Ide o nápady, ktoré sú rýchle a finančne nenáročné, ale aj o systémové riešenia, 
ktoré by sme mali robiť v spolupráci s odborníkmi.
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Ako skúmať a bádať
Preskúmajme, čo dýchame a aké zdroje znečistenia sa nachádzajú v blízkosti našej školy. Keď si zma-
pujeme, čo je okolo nás, ľahšie sa nám budú hľadať riešenia.

ALCHÝMIA NAŽIVO 

Chceme vedieť, čo dýchame? Aj keď nemáme k dispozícii špičkové meracie prístroje, ľahko zistíme, 
aké prašné je okolité prostredie. Zmeranie prašnosti a jej vyhodnotenie môžu spraviť žiaci pomocou 
vizuálneho porovnania.

Vytipujme si v okolí školy lokality, kde by sme mohli umiestniť mikroskopické sklíčka či kúsky bielej lát-
ky (dajú sa pripevniť obojstrannou lepiacou páskou na miesta, kde ich nikto nedočiahne a nepoškodí). 
Vyberme si rôzne lokality – chránené zelené zákutie, školské okno na prízemí i na poschodí, príjazdovú 
cestu k škole, hlavnú cestu či rušnú ulicu, dvor škôlky či jaslí, detské ihrisko.

Pripevnime sklíčka či látky vo výške približne 1,5 m (tam, 
kde sa nachádza dýchacia zóna detí) a zabezpečme ich pred 
odstránením. Po týždni ich pozbierajme. Nezabudnime 
označiť, z ktorej lokality pochádzajú. Čísla vzoriek zaznačme 
do mapy, ktorú máme pripravenú.

Jednoduchým vizuálnym porovnaním zostavme škálu od 
najmenej po najviac znečistenú vzorku a výsledky zaznač-
me do grafu či do mapy. Ako merania dopadli? Bolo niečo 
prekvapujúce a neočakávané? Kde došlo k najväčšiemu 
znečisteniu, kde k najmenšiemu?

Tip: 
Presné údaje o látkach v ovzduší zistíme na stránkach Slovenského hydrometeorologického 
ústavu  alebo v Správach o stave životného prostredia. 

Viete, že v 80-tych rokoch došlo vplyvom automobilizácie vo Veľkej Británii k vysokému 
znečisteniu ovzdušia? Aby environmentálne organizácie upozornili na problém, pokúsili 
sa zmerať, koľko áut prechádza určitou lokalitou a jej znečistenie. Hoci nemali k dispozícii 
žiadne zložité prístroje, dokázali to veľmi jednoducho. Pozorovali pravidelne hlavné ťahy 
ciest a ich znečistenie. Jednoduchým vizuálnym porovnaním škály s mierou znečistenia 
exhalátmi áut na cestách zistili, aké vysoké je znečistenie danej lokality. 

VIDNO ČI NEVIDNO

Keď chceme dosiahnuť, aby si žiaci uvedomili rozdiel medzi znečistením ovzdušia plynmi a znečis-
tením časticami, skúsme s nimi spraviť jednoduchú aktivitu. Zmiešajme v jednej nádobe deci mlieka 
a lyžičku vody a spýtajme sa žiakov, či by vedeli rozlíšiť prítomnosť vody, keby predtým nepozorovali, 
čo robíme. Potom do ďalšieho pohára mlieka zamiešajme lyžičku mletého čierneho korenia a spýtajme 
sa žiakov, čo pozorujú.



{ 7 }

Cieľom aktivity je ukázať, že znečistenie časticami (prach, dieselové častice) je pozorovateľné, ale zne-
čistenie plynmi je neviditeľné. Napriek tomu však majú aj mnohé plyny veľmi škodlivé účinky – oxidy 
dusíka z áut, dioxíny zo spaľovne alebo iné toxické látky sa môžu nachádzať aj v na prvý pohľad čistom 
vzduchu. Preto je dôležité čistotu ovzdušia monitorovať a vyhýbať sa miestam s možným vysokým 
znečistením (dopravné križovatky, blízkosť spaľovní a iné).

Tip:
Ak máme možnosť, urobme pre lepšiu názornosť túto aktivitu s plynom namiesto 
kvapaliny – napríklad na hodine chémie.

ČIERNA PONOŽKA 

Vezmime si starú bielu ponožku a dohodnime sa s rodičom či s iným dospelým, že ju môžeme nasadiť 
na výfuk auta. Potom rodičov poprosíme, aby obišli autom najbližší blok a vrátili sa naspäť aj s po-
nožkou. Biela ponožka je zrazu čierna – veľmi zreteľne vidno sadze, ktoré sa na nej usadili. To, čo sa 
zvyčajne „stratí“ pri rozptýlení do ovzdušia, máme teraz priamo pred sebou!

DISKUSIE O DOPRAVE A ZNEČISTENÍ OVZDUŠIA 

Tak ako v školách zvyknú bývať cestovateľské stretnutia, pripravme aj diskusiu s témou dopravy alebo 
znečistenia ovzdušia. Koho môžeme zavolať?

Ľudí, ktorí rozumejú kvalite ovzdušia a budú mať informácie:
• o kvalite a znečistení ovzdušia v našej obci;
• o hlavných zdrojoch znečistenia;
• o možných riešeniach a opatreniach;
• o zákonoch a normách, ktoré sa ovzdušia týkajú.

Viete, že aj globálna zmena klímy je spôsobená aj znečistením ovzdušia? 

Rozlišujeme prirodzený skleníkový efekt, ktorý je jedným zo základných 
predpokladov existencie života na Zemi a skleníkový efekt spôsobený človekom. 
Človek produkciou skleníkových plynov zosilňuje prirodzený skleníkový efekt. 

Medzi plyny, ktoré tento efekt zosilneného skleníkového efektu vyvolávajú a ktoré 
produkuje človek, patrí metán, oxid uhličitý či oxidy dusíka. Metán vzniká napríklad 
pri chove dobytka alebo pri rozklade rastlín, oxid uhličitý pri spaľovaní fosílnych 
palív a úbytkom lesov. Najdôležitejším prirodzeným skleníkovým plynom je vodná 
para, tú ale človek svojou činnosťou nevytvára.

Zosilnený skleníkový efekt spôsobuje otepľovanie povrchu Zeme a tým aj 
otepľovanie atmosféry. To prispieva k mnohým zmenám, ktoré teraz prebiehajú na 
Zemi, napr. extrémy v počasí, suchá, hurikány, topenie ľadovcov, záplavy.

ENERGETICKÁ STOPA

Zmerajme si spotrebu energie v škole. Údaje o spotrebe energie získame pomocou Environmentál-
neho auditu školy. Každá budova by mala mať aj energetický audit. Skúsme zistiť, či má takýto audit 
aj naša škola – najľahšie sa to dá zistiť u zriaďovateľa. Koľkokoľvek energie spotrebujeme, ovplyvní to 
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exhaláty v ovzduší. Vypočítajme si svoju energetickú stopu, resp. množstvo energetických „otrokov“, 
ktorí by nám vyrábali energiu, ktorú používame, ak by sme nemali prírodné zdroje. Postup nájdete na 
stránke Hra o Zemi (www.hraozemi.cz/indikatory-ur/energeticky-otrok.html). 

ČÍM KÚRIME 

Urobme so žiakmi anketu o tom, ako a čím sa v ich domácnostiach kúri. Môže ísť o centrálne vykuro-
vanie, vlastný plynový kotol, ale aj kotol na pelety či pec na drevo. Porozprávajme sa, či žiaci vedia čo 
možno spaľovať a čo by sa spaľovať nemalo. Povedzme si, aký je správny spôsob kúrenia (nespaľovať 
plasty a odpadky, dobre vysušiť drevo, správne drevo naložiť do pece, aby malo dobrý ťah...).

AKO DO ŠKOLY? 

Zistime, ako žiaci chodia do školy. Najprv urobme prieskum (anketa bez pozorovania) a potom aj nao-
zajstné sčítanie ráno pred školou. Aby sme získali viac výsledkov, môžeme žiakov rozdeliť podľa vzdia-
lenosti ich domova od školy (dochádzajú z iných obcí či bývajú blízko?). Prieskum môžeme opakovať 
každý polrok, aby sme si overili či a ako sa situácia zmenila.  

Dobrodružstvo 
mapovania
Pri téme doprava a ovzdušie je mapa obzvlášť dobrým pomocníkom. Zapojme do mapovania súčas-
ného stavu žiakov a ak to je možné, aj rodičov. Ak nemáme mapu z katastra či podrobnú mapu obce, 
ako podklad nám poslúži aj mapa z GoogleMaps. Mapovať môžeme dopravnú situáciu aj znečistenie 
ovzdušia. 

DOPRAVA V ŠKOLE 

Venujme sa škole a jej okoliu, zistime, ako vnímajú priestor okolo nás školskí chodci a cyklisti. Mapovať 
môžeme:
• fyzické bariéry v škole, v areáli školy i v okolí školy (objekty, ktoré prekážajú v bezpečnom pohybe 

chodcom a cyklistom);
• autá parkujúce na chodníku, ktoré prekážajú vo voľnom pohybe;
• miesta najčastejších nehôd;
• trasy používané cyklistami či pešími;
• reklamu na chodníkoch (voľne stojace pútače a pod.), ktorá často bráni voľnému pohybu

Vysvetlime žiakom, čo je naším cieľom, rozdajme im mapy a dohodnime si s nimi, čo budeme mapo-
vať, na akom území a akým spôsobom to do máp zaznačíme. Silnejšie zapojenie žiakov dosiahneme, 
ak sa budú podieľať aj na tvorbe legendy - piktogramov (symbolov) označujúcich rôzne typy bariér. 
Samozrejme, aj pri tom sa možno inšpirovať už existujúcimi symbolmi.

Pri mapovaní môžeme spolupracovať aj so skupinami, pre ktoré je prekonávanie prekážok a bariér ná-
ročné – s mamičkami či otcami s malými deťmi; so staršími ľuďmi, s ľuďmi na vozíku, s barlami, prípad-
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ne so sťaženým pohybom či so zdravotným postihnutím. Slabozrakí alebo nevidiaci ľudia, ale aj ľudia 
so sluchovým postihnutím majú  iné nároky na pohyb v priestore.

Tip:
Ak je vo vašej obci organizácia, ktorá sa zaoberá ochranou práv ľudí s postihnutím, oslovte 
ju a požiadajte o spoluprácu pri mapovaní.

Zmapovanie a vytvorenie mapy nebezpečných miest z hľadiska dopravy je prvým krokom na ceste k 
zlepšeniu situácie. Túto mapu využijeme aj pri vytváraní plánov mobility. 

ŠKOLSKÁ MAPA 

Vyvesme k vchodu školy mapu najbližšieho okolia a požiadajme učiteľky/učiteľov z každej triedy, aby 
postupne spolu so žiakmi označili farebnými špendlíkmi konkrétne miesta. Červené špendlíky budú 
znamenať bariéry a z hľadiska dopravy (aj pešieho pohybu) nebezpečné miesta. Zelené špendlíky 
môžu znamenať príjemné miesta či bezpečné trasy pohybu. Ak je mapa dostatočne veľká, každá trieda 
môže dostať po 10 špendlíkov z každej farby a označiť nimi po diskusii konkrétne lokality. Nahromade-
nie špendlíkov dá jasný signál, ktoré miesta sú bezpečné a ktoré nebezpečné. 

Mapu môžeme v pravidelných intervaloch dopĺňať a meniť, keď sa bude situácia vyvíjať, ale nezabud-
nime si ju odfotiť. Je dobré, ak bude mapa súčasťou vstupných priestorov, aby sa na ňu mohli pozrieť 
aj rodičia. Výsledky je vhodné prezentovať zástupcom dopravnej polície. 

Tip: 
Prekáža vám konkrétny problém vo vašom okolí? Využite webovú stránku  
www.odkazprestarostu.sk, problém odfotografujte, zaveste ho na web a prispejte k jeho 
riešeniu.
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ZNEČISTENIE V OKOLÍ ŠKOLY 

Pripravme so žiakmi mapu zdrojov znečistenia ovzdušia v obci, v mestskej štvrti alebo v blízkom okolí. 
Do mapy zaznačme väčšie aj malé továrne, prevádzky, kotolne a teplárne, ale aj priemyselné sklady 
a firmy s veľkým pohybom automobilov. Pokúsme sa zistiť, aké exhaláty unikajú z týchto zdrojov – po-
môcť nám v tom môže tabuľka na strane XY.  

PLÁNY MOBILITY PRE MALÝCH A VEĽKÝCH 

Príprava plánu mobility je komplexná aktivita, do ktorej sa zapojí celá škola. Obsahuje zmapovanie 
prostredia (cesta do školy), vytipovanie najproblémovejších miest a identifikovanie riešení, ktoré by 
túto situáciu zlepšili. Plánovanie sa uskutočňuje vo všetkých triedach a žiaci doň zapájajú aj rodičov. 
Po vytvorení návrhu riešení žiaci predstavujú svoje výstupy dopravným inžinierom, predstaviteľom 
samosprávy a polícii. Spolu so školou sa usilujú presadiť riešenia pre bezpečnú cestu do školy.

Príprava takého plánu je náročná vec, trvať môže aj niekoľko mesiacov. Škole a rodičom však prinesie 
bezpečnú cestu pre žiakov, menej ohrozenia a možnosť zdravšieho pohybu (ak budú chodiť žiaci pešo 
či na bicykli). Samospráva lepšie porozumie problémom školy a experti i policajti začnú vnímať peší 
pohyb detí ako dôležitý.

Tip: 
Na webovej stránke organizácie Pražské matky  nájdete viacero príkladov základných 
a stredných škôl, ktoré uskutočnili projekty „Bezpečná cesta do školy“. Podobné projekty sa 
realizujú aj v mnohých iných krajinách.
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Ako priniesť zmenu
ZDIEĽAJME AUTÁ 

Predstavme rodičom myšlienku zdieľania áut a pokúsme sa nájsť spoločne spôsob, ako by sme ju 
mohli pretaviť do skutočnosti. Na rodičovskom či neformálnom stretnutí sa porozprávajme o spôso-
boch, akými by mohli rodičia detí spoločne využívať autá a motivujme rodičov k dohode. Rodičia si 
môžu navzájom pomáhať voziť deti do školy, na tréningy aj na krúžky. Pomôžu tak nielen ovzdušiu 
v našej obci, no môžu šetriť čas a peňaženku rodín. 

BEZBARIÉROVÁ ŠKOLA 

Rozmýšľajme o tom, ako by sme mohli spraviť školu miestom bez bariér. Je to dlhý 
a náročný proces, ale medzi prvé kroky by mohlo patriť umiestnenie lavičiek pre 
rodičov či starých rodičov, ktorí čakajú po škole na deti či sprístupnenie vchodu 
školy so schodmi pomocou nájazdu pre mamičky s vozíkmi či cyklistov.

Zmapujme a presaďme bezbariérové riešenia v okolí školy, zmeňme naše ulice! 
Hoci je riešenie bezbariérových prechodov investične náročné, ide o verejný záu-
jem a ak budeme mať zmapované problémové miesta v okolí školy, niekedy stačí 
iba dať podnet, aby sa s nimi niečo spravilo.

Tip:
Navrhnime bezbariérový prechod,  ktorý deťom umožní prejsť cez cestu na jednej úrovni, 
z chodníka na chodník bez prekonávania bariér. Takéto prechody už nájdeme v Banskej 
Štiavnici aj v Bratislave. Pre žiakov zabezpečujú takéto prechody bezbariérový vstup, pre 
autá sú spomaľovačom (retardérom), ktorý pomáha znížiť ich rýchlosť. Ak navyše máte v 
škole integrované deti s telesným postihnutím, takýto prechod je pre ne životne dôležitou 
vecou.

V našej spoločnosti žije množstvo ľudí, ktorí majú problém pohybovať sa tam, kde ľudia bez postihnutia. 
Často sú to však aj rodičia s malými deťmi, seniori alebo ľudia s krátkodobým ochorením. Ak chceme, aby 
boli verejné budovy a priestory prístupné pre ľudí so všetkými druhmi zdravotného postihnutia, potom 
by mali mať títo ľudia k dispozícii:

Ľudia s telesným postihnutím 
Prístup k verejnej doprave, parkovisko, schody a rampy so zábradlím, výťah

Ľudia s mentálnym postihnutím
Piktogramy a ľahko čitateľný text, jednoduché mapky na orientáciu

Ľudia so sluchovým postihnutím
Dobre viditeľné informácie

Ľudia so zrakovým postihnutím
Signálne pásy, vodiace línie a varovné pásy, hlasové informácie  

Na verejných priestoroch to znamená:
Bezbariérové chodníky, prechody a vstupy do budov, prechody so zvukovými signálmi, jednoduchý 
informačný systém
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Tip:
Pre deti je prekvapením i silným zážitkom, keď si samé sadnú na vozík a usilujú sa 
prekonávať bariéry. Čoskoro zistia, že to nie je také ľahké.

BICYKLOVÉ STOJANY A PRÍSTREŠKY 

Umožnime umiestnenie cyklostojanov alebo prístreškov na bicykle v areáli školy tak, aby mohli žiaci a 
študenti bezpečne chodiť do školy na bicykli a uzamykať bicykle. Môžeme využiť nepoužívanú miest-
nosť alebo spolu s rodičmi postaviť uzamykateľný prístrešok. Pamätajme na to, že bicykle by mali byť 
uskladnené bezpečne, ale pri ich odkladaní by nemali žiaci prekonávať prekážky (nevhodné umiestne-
nie bicyklov v suteréne, kde treba prekonávať schody).

RÁZCESTNÍK 

Urobme s deťmi na školskom dvore rázcestník, ktorý bude ukazovať na dôležité mesta v obci (štadión, 
kultúrny dom, obecný dom, železničná stanica, centrum voľného času) a na šípkach bude uvádzať 
vzdialenosť v metroch alebo v minútach pri chôdzi pešo. Taký rázcestník pomôže deti „rozhýbať“, pre-
tože často nadhodnocujeme čas potrebný na to, aby sme sa niekam dostali pešo a radšej volíme iný 
dopravný prostriedok.

TRASA ZRUČNOSTI 

Vytvorme alebo namaľujme na školskom dvore jednoduchú trasu zručnosti (pre cyklistov, kolobež-
károv) alebo horizontálne hracie prvky (bludisko, panáka, škôlku, piškvorky), aby sme povzbudili deti 
k aktívnemu pohybu vonku.

HLUKOLAMY 

Zistime, odkiaľ prichádza najväčší hluk a vysaďme pás kríkov a stromov, ktoré sú schopné zachytiť hluk 
alebo pohltiť exhaláty. Pri premyslenej výsadbe môžeme dokonca dosiahnuť energetické úspory (stro-
my môžu chrániť budovu a vytvárať mikroklímu). Podporme v spolupráci s obcou aj výsadbu ochran-
ných pásov a alejí okolo cyklociest a chodníkov v našej obci. Pomáhame tak vytvárať zelené trasy pre 
pohyb cyklistov a chodcov (tzv. greenways). 
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CYKLOKUCHYŇA 

Aby sme motivovali žiakov k používaniu bicykla, pripravme raz za mesiac na školskom dvore alebo 
v priestoroch školy cyklokuchyňu. Cyklokuchyňa je miesto, kde sa stretávajú ľudia, ktorí vedia opra-
vovať bicykle s tými, ktorí to nevedia, ale chcú sa to naučiť, aby nemuseli aj s drobnými opravami 
chodiť do servisu. Pri takých príležitostiach sa môžu v škole zastaviť aj rodičia alebo ľudia zo susedstva 
a dobrým zvykom je nachystať malé občerstvenie (jeden koláč za nafúkanú dušu alebo vycentrované 
koleso).

Tip:
Inšpirujte sa Eko-mapou. Ponúka prehľad atraktívnych miest na Slovensku, na ktoré sa 
môžeme vybrať pešo alebo na bicykli. Na jej tvorbe sa podieľali aj školy, ktorých žiaci 
mapovali zaujímavé miesta v ich okolí, cyklotrasy či náučné chodníky. 

Podobná mapa existuje aj v Prahe pod názvom Zelená mapa. Vychádza z princípu, že ľudia budú viac 
chodiť po meste pešo, ak budú mať k dispozícii atraktívne miesta a cesty. 

AUTOBUS, CYKLOBUS, PEŠIBUS 

Zistime, či neexistuje školský autobus (najmä pre veľké školy či strediskové obce) a využívajme ho na 
cestu do školy. Zorganizujme možnosť ísť do školy na bicykli či pešo so sprievodom dospelého tak, že 
dohodneme na akom mieste a v ktorom čase si niekto deti „vyzdvihne“.

Tip:
Chcete vedieť, kto sa u vás pohybuje najrýchlejšie? Spolu s rodičmi zorganizujte súťaž „Kto 
skôr?“, podobne ako to spravili v Bratislave.
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Kto bol v bratislavskej rannej špičke rýchlejší? Vodič či cestujúci v MHD?
17. september 2013, 10:42

Akcia Kto skôr poukázala na to, ako dlho sa cestuje v rannej špičke v Bratislave. Kto príde skôr v rannej 
špičke testovali vodič, cyklista, cestujúci v mestskej hromadnej doprave (MHD) a bežec. Zúčastnení 
šli z parkoviska pri Ekonomickej univerzite cez Most Apollo na Hlavné námestie v Bratislave. Cestou si 
museli kúpiť raňajky v obchodnom centre Eurovea. Najrýchlejšie to zvládol cyklista, posledný do cieľa 
dorazil cestujúci v MHD, ktorému to v porovnaní s víťazom trvalo o 20 minút dlhšie. Rôzne druhy dopravy 
v meste testovali v rámci Európskeho týždňa mobility.

„Máme úplne štandardnú situáciu, ranná zápcha, osem hodín, stojíme pred Ekonomickou univerzitou 
a ideme na Hlavné námestie. S jednou medziprestávkou, pretože človek je ráno hladný, potrebuje si 
niečo nakúpiť. Zastávka je v Eurovei, kde cieľom je v potravinách niečo kúpiť a doniesť o tom daňový 
doklad,“ dával zúčastneným pokyny tesne pred štartom o 8.00 h poradca primátora Michal Feik.
Na ceste pred univerzitou bola už v tom čase zhustená doprava, autá sa hýbali pomaly a ráno 
navyše znepríjemňoval dážď. „Dážď znamená, že ľudia používajú autá ako dáždniky. Zápchy budú 
pravdepodobne väčšie,“ podotkol Feik.

Trasu si odbehol národný cyklokoordinátor Peter Klučka, verejnou dopravou sa odviezol Michal Milata, 
člen občianskeho združenia Klub priateľov mestskej hromadnej a regionálnej dopravy, do auta si sadla 
Soňa Svoreňová z Bratislava TouristBoard a bicykel zase využili Tomáš Peciar z Cyklokoalície spolu 
s Feikom.

„Mám so sebou bežnú tašku, s ktorou idem do práce, nie je to žiadna rekreačná turistika,“ opísal svoju 
výbavu na cestu poradca primátora. K Rolandovej fontáne sa nakoniec najrýchlejšie v rannej špičke 
dostal športový cyklista Peciar, zvládol to za 15 minút.

„Bola to príjemná trasa po cykloceste. Keby to bola trasa v doprave, tak si trúfam povedať, že by som bol 
určite ešte skôr,“ povedal po príchode na miesto. O päť minút po ňom prišiel naraz mestský cyklista Feik 
a auto, bežec to zvládol do 22 minút a ako posledný do cieľa dorazil cestujúci v MHD. Tomu to trvalo 35 
minút.

„MHD prišla najpomalšie aj preto, že stála v tých istých zápchach ako autá, bolo tam treba absolvovať 
kolóny a prestupy. Odpoveďou na to je, aby sme zavádzali v Bratislave buspruhy, lebo to môže pomôcť,“ 
podotkol poradca primátora.

Do centra šiel cestujúci v MHD dvoma spojmi, s prestupom na nákup, na ďalší autobus vraj čakal asi 
5 minút. Auto muselo zase zaparkovať v garáži. Akciu Kto skôr uskutočnila Bratislava aj vlani. Vtedy 
sa štartovalo od obchodného domu v Krasňanoch a cieľom bola hlavná železničná stanica. Z Rače 
do centra mesta zdolal 7,5-kilometrový úsek najrýchlejšie cyklista za 15 minút a korčuliari za 22 minút.

Autor: TASR

DEŇ BEZ ÁUT 

Zapojme sa do prípravy celosvetovo organizo-
vaného Dňa bez áut (22. september) s cieľom 
presadiť väčší podiel dopravy inej ako individu-
álnej automobilovej (verejná doprava, pešia a 
cyklistická mobilita). Spravme si deň bez áut aj 
raz mesačne. 
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Sú aj iné medzinárodné dni spojené s témami dopravy a ovzdušia: 

7. apríl – Svetový deň zdravia

8. máj – Svetový deň chôdze

10. máj – Svetový deň – pohybom ku zdraviu

31. máj – Svetový deň bez tabaku

5. jún – Svetový deň životného prostredia

16. september – Svetový deň ochrany ozónovej vrstvy

16. – 22. september – Európsky týždeň mobility

Tretia novembrová nedeľa – Svetový deň pamiatky obetí dopravných nehôd

DOPRAVUJME SA NETRADIČNE 

Urobme si z dopravy zábavu. Vyhraďme jeden školský deň netradičným spô-
sobom prepravy. Môžeme zorganizovať súťaž , kto príde do školy najnetradič-
nejším spôsobom (kolobežka, sánky, na pleciach rodiča, na tandeme a pod.). 
Dovoľme na jeden deň pohyb na korčuliach či kolobežkách v školskom areály. 

PARKOVACÍ DEŇ (PARKING DAY) 

Upozornime na záber priestoru parkujúcimi autami a pokúsme sa aspoň na 
jeden deň premeniť priestor pri škole na živý a zelený priestor bez áut. Tam, kde 
zvyčajne parkujú autá, vytvorme pomocou prinesených pomôcok oddychové 
zóny, ihriská či malé parčíky. Poukážeme tak na priestor, ktorý strácame záberom 
parkovacích plôch.

NA BICYKLI DO ŠKOLY,  
NA VÝLET VLAKOM 

• Podporme aktivity zamerané na bezpečné zvládnutie jazdy na 
bicykli a širšie používanie bicykla.

• Zorganizujme pre žiakov cyklovýlety. 
• Usilujme sa, aby žiaci chodievali na školské výlety vždy verejnou 

dopravou, najlepšie vlakom.
• Zorganizujme návštevu dopravného ihriska zameranú na posil-

nenie dopravnej bezpečnosti.
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KAMPAŇ PROTI VYPAĽOVANIU 
TRÁVY A SPAĽOVANIU ODPADOV  

Pripravme s deťmi plagáty, ktoré ukážu na škodlivosť vypaľo-
vania suchej trávy na jar a na škodlivosť domáceho spaľovania 
odpadov. Spravme súťaž alebo test či vedia, prečo je spaľovanie 
odpadov a trávy škodlivé. Informujme o tom aj našich spoluob-
čanov. Spolupracovať môžeme aj s miestnymi hasičmi. 

NÍZKOEMISNÁ ZÓNA 

Exhaláty v mestách môžu klesať zriadením nízkoemisných zón, 
vylúčením individuálnej dopravy z centier či zavádzaním emis-
ného mýta. Ak je to možné, skúsme sa obrátiť na samosprávu 
a iniciovať vytvorenie nízkoemisnej zóny pri škole či v jej širšom 
okolí  – teda takej zóny, kde môžu prísť len autá, ktoré spĺňajú 
náročné kritériá.

Tip: 
Ak viete po anglicky, veľmi ľahko sa dostane k rôznym informačným zdrojom, napríklad 
k návodom, ako vytvoriť sedenie počas parkovacieho dňa alebo k hárku s faktami 
o znečistení ovzdušia: 
www.italladdsup.gov/tools/resourcetoolkit/ResourceToolKit_D_Community.asp
www.italladdsup.gov/tools/resourcetoolkit/ResourceToolKit_L_Facts.asp.
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Doprava inak
Doprava nie je len preprava ľudí do práce a do školy. Obrovský podiel má aj preprava tovarov a cestov-
ný ruch. Zamyslime sa nad tým, aké vzdialenosti precestujú veci, ktoré každý deň používame, kým sa 
dostanú k nám. Zisťujeme, že v tomto ohľade sa téma dopravy prelína s témou spotreby – skutočne 
potrebujeme veci z druhého konca sveta? K tejto téme nájdeme aktivity aj v časti Zelené obstarávanie 
a úradovanie.

POTRAVINOVÉ MÍLE 

Vieme akú vzdialenosť precestovalo jedlo, ktoré jeme, kým sa 
dostalo na náš stôl? Potraviny, ktoré sú dovezené zo zahraničia, 
majú často precestované tisícky kilometrov. Bývajú často dová-
žané letecky, a tak ich preprava produkuje veľké množstvo CO2. 
Spočítajme v triede, koľko kilometrov precestovala naša desiata. 
Motivujme žiakov, aby si v obchode všímali krajinu pôvodu po-
travín, ktoré nakupujú. Povedzme si o potravinách, ktoré vieme 
nahradiť lokálnymi zdrojmi. 

LOKÁLNE RAŇAJKY 

Urobme si v škole raňajky alebo desiatu len z lokálnych zdrojov. 
Nakúpme pečivo v miestnej pekárni, donesme domáce džemy, 
sirupy a sezónne ovocie, uvarme si bylinkové čaje – ukážme si, 
že to ide aj lokálne.
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AKO CESTUJE OBLEČENIE 

Nielen potraviny cestujú, cestuje aj oblečenie. Vezmime si veľkú mapu sveta a vyznačme si krajiny, 
z ktorých pochádza naše oblečenie. Vieme spočítať, koľko kilometrov musel každý kus oblečenia 
prejsť? Koľko kilogramov CO2 bolo vyprodukovaných, aby sa doviezlo oblečenie pre každého žiaka v 
triede, keď na 1 meter cesty lietadlom vzniknú 4 gramy CO2? Na spestrenie môžeme brať do úvahy aj 
ostatné veci, ktoré máme so sebou v škole, napríklad elektroniku.

NA VÝLET ZODPOVEDNE 

Naplánujme školský výlet alebo rodinnú dovolenku tak, aby boli environmentálne čo najzodpovednej-
šie. Nechajme na žiakov výber cieľovej destinácie, ceny, spôsob dopravy, ale napríklad aj výber stravy. 
Porozprávajme sa o cestovnom ruchu a o jeho podiele na doprave a znečistení ovzdušia.

TRASA ZRUČNOSTI 

Vytvorme alebo namaľujme na školskom dvore jednoduchú trasu zručnosti (pre cyklistov, kolobež-
károv) alebo horizontálne hracie prvky (bludisko, panáka, škôlku, piškvorky), aby sme povzbudili deti 
k aktívnemu pohybu vonku.
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Príklady dobrej praxe (PDP)

MAPOVANIE 
BEZPEČNÝCH CIEST DO 
ŠKOLY 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
P. J ILEMNICKÉHO 
„TROJKA“ 
ZVOLEN

Koordinátor: Pavlíková Martina – dobrovoľ-
níčka Združenia Slatinka

CIEĽ 
Aktivita reaguje na skutočnosť, že na Sloven-
sku je prejavom dobrého postavenia mať v 
rodine aspoň jedno auto. Ten, kto ho nemá, je po-
važovaný za zvláštneho. Rodičia často argumen-
tujú, že chodiť pešo je nebezpečné kvôli autám a 
tak nakladajú deti do áut, prevážajú ich z miesta 
na miesto, zahlcujú ulice a vytvárajú  ďalší tlak na 
bezpečnosť detí. Auto je však často iba symbo-
lom našej pohodlnosti - deti zahlcujeme vecami, 
ktoré v skutočnosti nepotrebujú a dôležité veci 
im dávať nestíhame.

Niekedy ale stačí ľudí „vytiahnuť“ z auta, ukázať 
deťom a dospelým, že počas chôdze do školy 
sa môžu porozprávať o sebe a urobiť niečo v 
prospech iných. Chceli sme preto poukázať na 
fenomén vzrastajúceho automobilizmu v našich 
mestách a na potrebu detí zapojiť ich do riešenia 
tohto problému.

AKCIA  
Na prvom stretnutí sa žiakom vysvetlil  cieľ 
a postupnosť aktivít. Vyrobili si praktické reflex-
né prvky na tašky a oblečenie. Neskôr prebehla 
anketa o tom, ako žiaci chodia do školy a ako by 
chceli do nej chodiť keby si mohli vybrať sami. 
Diskutovali sme o tom, čo im bráni napr. prísť na 
bicykli alebo korčuliach (od chýbajúcich bezpeč-
ných komunikácií až po neexistenciu miesta na 
odloženie prilby). 

Ďalšie stretnutia potom boli venované postupnej 
práci na mapovaní priestoru okolo školy – prvú 
mapu nebezpečných miest vytvárali deti doma 
s rodičmi. Mali v nej zaznačiť všetky neprehľadné, 
nebezpečné miesta, ktoré sú na trase domo-
v(autobusová zastávka) – škola a napísať dôvod, 
prečo sú uvedené v mape. 

Potom sme tieto informácie overovali s deťmi 
priamo v teréne. Prechádzali sme s GPS a fotoa-
parátom ulice okolo školy a hľadali nebezpečné 
miesta. Ukázalo sa, že nebezpečných miest je 
oveľa viac – dospelí mnohé miesta považujú za 
bezpečné, avšak deti pre svoju výšku, schopnosť 
menšieho sústredenia a pod. nevedia odhadnúť 
rýchlosť blížiaceho sa auta, nevidia na cestu cez 
odstavené autá či kontajnery. Problémom sú 
aj „strácajúce“ sa chodníky, odstavené autá na 
prechodoch a pod. 

GPS súradnice a fotografie spracovali ôsmaci s 
pomocou dobrovoľníkov Združenia Slatinka do 
máp. Mladšie deti zas spracovali prezentácie. 
Výstupy predstavili a odovzdali zástupcom samo-
správy Zvolena na verejnej konferencii.

VÝZVY 
Na začiatku bolo nutné oboznámiť sa s meto-
dikou Bezpečné cesty do škôl (nájdete ju v od-
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porúčanej literatúre). Tiež je bezpodmienečne 
nutné do aktivít mapovania zapojiť žiakov prvého 
stupňa – pohľad z ich perspektívy je pre výstupy 
určujúci a nedá sa nahradiť pohľadom starších 
žiakov či dokonca dospelých. Dôležité je tiež 
pracovať s tou istou skupinou detí – aktivity na 
seba nadväzujú, nie je možné niektoré presko-
čiť či urobiť iba časť s jednou a zvyšok s druhou 
skupinou.

ZAPOJENIE ŽIAKOV 
Žiaci museli nevyhnutne pracovať aktívne 
a samostatne. Pred začatím aktivít sme spolu 
s dobrovoľníkmi Združenia Slatinka vytipovali 
niekoľko tried, ktoré sa v rámci školského klubu 
detí zúčastňovali stretnutí. O aktivitách však boli 
priebežne informovaní aj ostatní žiaci v ZŠ,  pre-
dovšetkým cez účasť na verejných propagačných 
akciách Združenia Slatinka. 

Hlavnou cieľovou skupinou boli žiaci prvého 
stupňa ZŠ, do záverečný etáp sa zapájali aj starší 
žiaci z druhého stupňa. Deti spolu s rodičmi 
vytvárali prvú mapu nebezpečných miest, potom 
spoločne fyzicky obchádzali tieto miesta a zaná-
šali ich do mapy. Spracúvali výstupy a na konci 
ich odovzdali a prezentovali úradníkom a vedeniu 
Mesta Zvolen. 

VÝSLEDOK 
Hlavným výstupom je mapa nebezpečných miest, 
ktoré sú neprehľadné, nebezpečné, so zlým výhľa-
dom a pod. V mapách sú tiež zaznačené miesta, 
kde deti nemajú orientáciu, pretože chodníky 
jednoducho končia bez nasmerovania na najbližší 
bezpečný bod, kde nevedia prejsť dobre cez cestu, 

lebo sú tu kontajnery na odpad či tu parkujú autá. 
Veľmi nebezpečné sú aj dvojpruhové jednosmer-
ky, pretože ak zastane auto v prvom pruhu, deti 
nemajú šancu vidieť či stoja aj autá v tom druhom. 

Nebezpečné miesta sme na konci projektu spolu 
s deťmi označili veľkými červenými trojuholníkmi 
na dlažbe. Mapa sme  odovzdali na Mestskom 
úrade vo Zvolene, kde prisľúbili postupné riešenie 
najviac akútnych miest. Toto už má na starosti 
spolupracujúce Združenie Slatinka. 

FINANCIE 
Financovanie všetkých aktivít zabezpečovala 
spolupracujúca organizácia – Združenie Slatinka 
z prostriedkov dotácie z Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR z programu ADAM2.

BUDÚCNOSŤ 
Na aktivity nadväzujú dva nové projekty, ktoré 
realizujeme opäť v spolupráci so Združením Sla-
tinka. Pre menšie deti je určená  „Škola aktívneho 
dieťaťa“, pre starších žiakov je  určené „Kukátko do 
budúcnosti“. Aktivity smerujú k zisteniu názorov 
a potrieb detí tak, aby tieto mohli byť použité pri 
spracovaní strategického dokumentu Program 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Zvo-
len do r. 2020.

POUČENIE 
Bezpečnosť detí pri ceste do školy je prvým pred-
pokladom , aby rodičia vôbec začali uvažovať 
o tom, aby nechodili do školy autom. Kým nebu-
de zaručená bezpečnosť, nie je možné diskutovať 
o environmentálnom či sociálnom aspekte a vý-
hodách používania bicykla či podpore nemotoro-
vej dopravy vôbec. Druhým poučením je to, aby 
vedenia škôl plánovali úpravy okolia školy spolu 
s deťmi, aby nevedomky nevytvárali prostredie 
pre deti nebezpečné či neprehľadné.

DETSKÁ KONFERENCIA „BEZPEČNÉ 
CESTY DO ŠKOLY“ 
Dňa 10. februára 2012 sa na pôde Mestského 
úradu vo Zvolene konala detská konferencia na 
tému „Bezpečná cesta do školy“. Bola pokračova-
ním projektu „CYKLODUCH“. Prítomných privítala 
Janka Pavlíková zo Združenia Slatinka, ktoré celé 
podujatie zorganizovalo. Prítomným sa prihovoril 
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i primátor mesta Miroslav Kusein. 
Konferencie sa zúčastnili zástupcovia z radov 
žiakov niekoľkých ZŠ zo Zvolena. Žiaci zo ZŠ Rá-
zusova, ZŠ Jilemnického 2 a ZŠ Námestie mládeže 
obohatili konferenciu prezentáciou svojich prác. 
Ich hlavnou zložkou bolo mapovanie problema-
tických miest v okolí škôl a hľadanie riešení na 
zabezpečenie bezproblémovej cesty žiakov do 
školy (cestná premávka, chýbajúce priechody pre 
chodcov, dopravné značenie, odstránenie preká-
žok v ceste, problematické miesta na sídliskách 
– nečistota, bezdomovci, narkomani...). 

V druhej časti konferencie vystúpili i predstavi-
telia nášho mesta (architekt, policajt, referent 
dopravy), ktorí odpovedali na otázky detí a spo-
ločne s nimi hľadali riešenia problémov. Účastníci 
konferencie sa dozvedeli, čo nové sa v našom 
meste vybuduje, ako bude vyzerať námestie na 
sídlisku Západ – Tepličky, kam povedú cyklistické 
chodníky. Aktívnych účastníkov podujatia vyspo-
vedala aj redaktorka RTVS.

Dúfame, že problémy, na ktoré žiaci počas 
konferencie poukázali, sa vyriešia a prvé zmeny 
budú čoskoro viditeľné (obnovené nátery na prie-
chodoch pre chodcov, budovanie prístreškov na 
kontajnery, viac policajtov v uliciach).

STOJAN NA BICYKLE 

GYMNÁZIUM 
GRÖSSLINGOVA
BRATISLAVA

Koordinátor: Filip Klein (študent)

CIEĽ 
V škole, ani v jej blízkosti neboli stojany na bicyk-
le a tak vznikal problém pre študentov, ktorí chce-
li do školy prichádzať na bicykloch. Naším cieľom 
bolo umožniť študentom parkovanie bicykla na 
školskom dvore. Akcia prebehla formou „protes-
tu“ pred budovou školy. Ďalšie kroky podnikla 
Rada Študentov v spolupráci s OZ Cyklokoalícia.

VÝZVY 
Jednou z najväčších výziev bola byrokracia na 
strane školy a potreba vyvinutia tlaku na vedenie 
školy. 

ZAPOJENIE ŽIAKOV 
Študenti iniciovali celý projekt a za realizáciou 
stála Rada Študentov a OZ Cyklokoalícia. 

VÝSLEDOK 
Možnosť bezpečne si uskladniť bicykel v krytom 
stojane na bicykle na školskom dvore.

FINANCIE 
Na stojan poskytol financie Bratislavský samo-
správny kraj. S montážou nám pomohol pán 
školník.
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BUDÚCNOSŤ
V súčasnosti  cyklostojan využívajú študenti na 
uskladnenie bicyklov. Rada študentov naďalej 
podporuje využívanie cyklostojanu rôznymi 
akciami.

POUČENIE
Netreba sa báť vyjadriť svoj názor a prípadne bo-
jovať za svoje ciele aj v prípade, že vedenie školy 
najskôr nesúhlasí.

CESTOVANIE DO ŠKOLY 
BICYKLOM ČI PEŠO 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
S MATERSKOU ŠKOLOU 
TUŠICKÁ NOVÁ VES

Koordinátor: Eva Berecinová

CIEĽ 
Zníženie počtu žiakov, ktorí dochádzali do školy 
autom alebo autobusom a zmena životného štýlu 
žiakov.

AKCIA 
Ekohliadka zložená zo žiakov monitorovala v prie-
behu dňa dochádzku žiakov do školy. Svoje pozo-
rovania žiaci zapísali do vyhodnocovacej tabuľky, 
ktorá obsahovala konkrétne čísla dochádzky 
autobusom, autom, bicyklom a peši podľa tried. 
Táto tabuľka bola zverejnená na školskej chodbe. 
Nasledovala beseda s príslušníkmi polície, na 
ktorej sme si vysvetlili pravidlá cestnej premáv-

ky a bezpečnosť pri jazde na bicykli. Formou 
rovesníckeho vzdelávania povzbudili žiaci svojich 
spolužiakov k jazde na bicykli a pešej chôdzi. 

VÝZVY 
Hlavnou výzvou boli rodičia, ktorí vchádzali auta-
mi do areálu školy a tým ohrozovali bezpečnosť 
žiakov. Niektorí žiaci 1. stupňa zo spádových obcí 
musia do školy dochádzať autobusom z dôvodu 
bezpečnosti.

ZAPOJENIE ŽIAKOV 
Žiaci boli zapojení do propagácie pešej chôdze 
a jazdy na bicykli  medzi rovesníkmi v triedach 
a ich rodičom. Prebiehal aj nácvik orientácie 
žiakov na komunikáciách – starší žiaci chodili na 
prechádzky s mladšími žiakmi. Zorganizovali sme 
aj cykloturistické výlety. 

VÝSLEDOK 
Zvýšenie dochádzky žiakov aj pedagógov do ško-
ly a zo školy peši a bicyklami v priaznivom počasí, 
zníženie dochádzok autom a autobusom. Peši 
chodí teraz do školy o 7 % žiakov a pedagógov 
viac, bicyklom dokonca o 44 % viac. Autom sa do 
a zo školy dopravuje o 43 % menej, autobusom 
o 28 % žiakov a pedagógov menej.

FINANCIE 
Vedenie školy zabezpečilo stojany na bicykle 
v okolí školy a umiestnenie dopravnej značky 
„Zákaz vjazdu motorových vozidiel“.

BUDÚCNOSŤ
Každoročne si pri príležitosti týždňa mobility pri-
pomenieme reláciou v školskom rozhlase význam 
nemotorovej dopravy a pripravíme aktivity.

POUČENIE
Veľmi dôležitá je intenzívna propagácia  a infor-
movanosť rodičov prostredníctvom rozhlasu, 
školského časopisu a rodičovských združení.
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BEZPEČNÉ CESTY 
DO ŠKOLY 

O.Z. PRAŽSKÉ MATKY

CIEĽ 
Cieľom programu Bezpečné cesty do školy je 
v spolupráci s deťmi vytipovať nebezpečné 
miesta na každodenných cestách do škôl. Potom 
sa usilujeme zabezpečiť tieto miesta tak, aby 
sa školáci mohli dopravovať do školy bezpečne 
a samostatne, pešky alebo bicyklom.

AKCIA 
V prvej fáze žiaci už tradične spracovávajú celo-
školské mapy rizikových miest. Na stretnutiach 
pracovných skupín ukážu tieto mapy zástupcom 
verejnej správy a venujú sa tomu, čo im na ces-
tách chýba a čím sa cítia ohrozené.  
Robia sa aj celoškolské ankety, v ktorých sa zisťu-
je, ako by sa žiaci najradšej prepravovali a čo im 
v tom bráni. 

„Prítomnosť detí v uliciach je ukazovateľom prí-
vetivosti obce voči svojim obyvateľom. Ak sa deti, 
ale aj seniori či hendikepovaní ľudia z ulíc stráca-
jú, znamená to, že s verejným priestorom je niečo 
v neporiadku“, hovorí Jarmila Johnová, predsed-
kyňa občianskeho združenia Pražské matky. 
„Ako príklad môžeme uviesť trend dovážania detí 
autom až k škole. Tento trend stále rastie, napriek 
tomu, že z prieskumov vyplýva, že deti by dali 

prednosť chôdzi, alebo ešte radšej jazde na bicyk-
li alebo kolobežke. 

V tomto spôsobe dochádzky deťom bráni najmä 
strach z intenzívnej dopravy, zlý výhľad na cestu 
a bezohľadnosť vodičov. Veľkú rolu zohrávajú 
aj obavy rodičov, ktorí ešte  situáciu paradoxne 
zhoršujú tým, že vozia svoje deti až pred školu, 
čím zase ohrozujú ostatné deti.“

Okrem mapovania rizikových miest a ankiet sa 
žiaci zúčastňujú aj na mnohých sprievodných 
akciách, ktoré ich motivujú k chôdzi a jazde na 
bicykli alebo ich oboznamujú s dopravnými 
problémami a súvislosťami – akcia Vymeň auto 
za nohy!, reflexný deň, jazdy bicyklov, monitoring 
dopravnej situácie, nácvik prvej pomoci či za-
pojenie do charitatívneho dlhodobého projektu 
Bicykle pre Afriku.

Každá škola spracovala  svoj plán mobility a rea-
lizovala opatrenia, ktoré majú žiakov motivovať 
k ekologicky šetrnej doprave. Program sa končí 
tým, že projektant odovzdá škole dopravnú 
štúdiu s návrhmi opatrení, ktoré by mali deťom 
uľahčiť cestu do školy, vypracovanú na základe 
informácií získaných práve od žiakov. 

AKCIA 
Výzvou býva realizácia opatrení navrhnutých 
v dopravnej štúdii. Realizácia je často v rukách 
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zástupcov obcí a bývajú potrebné ešte ďalšie ro-
kovania. Avšak ústretovosť ľudí z verejnej správy, 
ktorí sa zúčastnili pracovných stretnutí programu 
ukazuje, že vôľa pomôcť žiakom tu je a že sa kom-
petentní postavia k tejto potrebe zodpovedne.

VÝSLEDOK 
Projekty programu Bezpečné cesty do školy pre-
biehajú v Prahe už viac ako 10 rokov. Zapojilo sa 
do nich 30 pražských škôl, bolo spracovaných 30 
dopravných štúdií a 17 školských plánov mobi-
lity. Vzniklo 16 opatrení na podporu udržateľnej 
dopravy žiakov a prebehli desiatky sprievodných 
vzdelávacích akcií. Na základe dopravných štúdií 
bolo realizovaných niekoľko desiatok úprav 
priestoru v okolí škôl. 

Program získal ocenenie Európskej komisie Excel-
lency in Road Safety 2009 (1. miesto v kategórii 
neziskových organizácií), ocenenie Norauto 
Award 2010 a zvláštnu cenu Nadácie Partnerství 
v súťaži Cesty městy 2011.

Podľa tlačovej správy zo dňa 27. júna 2013 
k ukončeniu 5. ročníka programu Bezpečné cesty 
do školy.

Tip:
Žiaci z Bratislavy sami vymysleli 
a napísali správu bratislavským 
vodičom.
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Environmentálne výučbové 
programy (EVP)
VYSVETLENIE K POUŽITÝM ZNAČKÁM 

Pri výučbových programoch a aktivitách vychádzame z modelu E – U – R (viď úvodné texty 
k Inšpiromatu). Preto sú jednotlivé časti programov označené týmito značkami:

evokácia

uvedomenie (si významu informácií)

reflexia

MATERSKÁ ŠKOLA – EXTERIÉROVÁ AKTIVITA 

POPIS:  Pri tejto aktivite sa s deťmi vyberieme do minulosti a do budúcnosti. V predstavách precestu-
jeme krajiny, ktoré sa menia vplyvom zásahu človeka. 

CIEĽ:  Priviesť deti k zamysleniu sa nad premenou krajiny vplyvom ľudí.

VEK:  5 – 6 rokov
DOBA TRVANIA: 65 min.
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY: Obrázky rôznych dopravných prostriedkov (bežných aj menej bežných), fotografie 
rôznych kútov sveta (od neobývanej divočiny až po preľudnené mesto), papiere, farbičky, hudobná 
nahrávka (zvuky prírody, potom hluk mesta).

SCENÁR: 
1. Cestovanie (15 min.) 

Cieľom je ukázať deťom pestrosť krajiny v minulosti a súčasnosti a jej zmeny uskutočňované zása-
hom ľudí.
Postup: 
 » Ukážme deťom obrázok, ako naša Zem vyzerala pred mnohými rokmi - dôležité je upozorniť na 

menší počet ciest, viac lesov, menej výrubov stromov, menej tovární, komínov a pod. 
 » Potom si pozrime spolu s deťmi fotografie z rôznych častí sveta zo súčasnosti. Ukážme im, že 

ešte stále sú na svete miesta málo dotknuté našou rukou ale aj obrovské mestá. Fotografie  
rozložme v priestore. 

 » Pustime deťom zvuky prírody a nechajme ich, aby sa v tichu započúvali. Ak im to je príjemné, 
môžu si ľahnúť a zatvoriť oči. Po zvukoch prírody pustime zvuky mesta. Tieto zvuky nútia k rých-
lejšiemu pohybu, preto dovoľme deťom sa pohybovať. 

 » Po vypočutí si prírody aj mesta si každé dieťa vyberie z rozložených obrázkov krajiny obrázok 
miesto, ktoré sa mu najviac páči.
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2. Zmeny našej Zeme (25 min.)
Cieľom je ukázať deťom silu človeka meniť svoje okolie.
Postup: 
 » Predstavme deťom pomocou obrázkov rôzne dopravné prostriedky (balón, kolobežku, lietadlo, 

auto....) 
 » Poprosme ich, aby k svojej krajine, ktorú si vybrali v predchádzajúcej aktivite, vybrali ten do-

pravný prostriedok, ktorý sa im k nej najviac hodí. 
 » Potom spolu s deťmi vytrieďme všetky dopravné prostriedky podľa miesta pohybu  kde sa tieto 

prostriedky využívajú. Deti zvyknuté na využívanie dopravných prostriedkov budú mať pravde-
podobne chuť používať ich aj v krajine menej dotknutej človekom.

 » Zoberme si veľký plagát, napr. z kalendára, na ktorom máme nakreslený či odfotený človekom 
nedotknutej, krásna príroda. Hovorme s deťmi o tom, čo je potrebné na to, aby sa mohol nejaký 
dopravný prostriedok pohybovať po ceste či koľajniciach. Skúsme spolu s deťmi zapĺňať plagát 
cestami, podchodmi, tunelmi, mostami, napríklad kúskami zo stavebnice. Potom porovnajme 
pôvodný obrázok s novovzniknutým obrázkom.

3. Cestovateľský denník (25 min.) 
Cieľom je upevniť si predstavu o svojom priestore na žitie. 
Postup: 
 » Deti si urobia svoj cestovateľský denníček – nakreslia či nalepia si na papier krajinu, ktorá sa 

im najviac páči a dopravné prostriedky, ktoré by vo svojej krajine dovolili používať. Pomocou 
obrázkov vlepovaných alebo nakreslených do svojho denníčka si deti môžu zhmotniť svoju 
predstavu o mieste, na ktorom by chceli žiť. 

 » Z denníčkov môžeme pripraviť malú výstavku pre rodičov. 

MATERSKÁ ŠKOLA – EXTERIÉROVÁ AKTIVITA  
AUTOMOBILIÁDA

POPIS:  Pomocou aktivity sa pokúsime deťom načrtnúť rozdiely medzi druhmi dopravy, s ktorými sa 
už stretli. Čiernymi obláčikmi si ukážeme vplyv dopravy na životné prostredie. Prostredníctvom vlast-
nej skúsenosti detí budeme hľadať alternatívy. 

CIEĽ:  Deti sa pomocou vlastného zážitku dozvedia, že dopravné prostriedky môžu znečisťovať život-
né prostredie.

VEK:  5 – 6 rokov
DOBA TRVANIA: 45 min.
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY: Špagát, štipce, rôzne veľké vystrihnuté čierne obláčiky (dva na dieťa), 3 sklenené po-
háriky, misku, fazuľky (na každé dieťa jedna fazuľka).

SCENÁR: 
1. Cestou necestou? (20 min.) 

Cieľom je zaujať a motivovať žiakov k rozmýšľaniu o doprave.
Postup: 
 » Vyberme sa s deťmi do parku alebo k blízkej zeleni. Dajme im za úlohu sledovať, čo a koho stret-

neme po ceste – autá, cyklistov či chodcov. 
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 » V parku medzi dva stromy natiahneme špagát a pripravíme si 3 poháriky (jeden s motívom 
auta, druhý s motívom vlaku a autobusu a jeden s motívom chodcov a bicykla).

 » Potom sa pýtame detí:
Ako sa im tu páči?
Čo všetko cestou videli?

 » Keď spomenú autá, autobusy či ostatné dopravné prostriedky, opýtajme sa ich: 
Ako najradšej cestujete? 
Čo sa vám na ceste do školy najviac páči?

 » Vyhlásme fazuľkovú anketu a do stredu pred deti položte misku s fazuľkami.
 » Spýtajme sa detí, ako dnes ráno prišli do školy. Každé dieťa dá fazuľku do pohárika s obrázkom 

dopravného prostriedku, ktorým prišlo.

2. Obláčiky na špagáte (15 min.)
Cieľom je vysvetliť žiakom, že automobilová doprava produkuje nečistoty (emisie).
Postup: 
 » Pred cestou do parku v triede spolu s deťmi vystrihneme z papiera čierne obláčiky, ktoré si do 

parku prinesieme.
 » V parku vysvetlíme rozdiel medzi jednotlivými druhmi dopravy. Povieme si, koľko ľudí sa môže 

odviezť v jednom dopravnom prostriedku. Uvedieme, že každý dopravný prostriedok vytvára 
„čierne obláčiky“.

 » Deťom vysvetlíme čo sú čierne obláčiky - emisie, teda obláčiky plné špiny, kvôli ktorým sa nám 
horšie dýcha a rovnako sa horšie dýcha aj našej Zemi.

 » Teraz spoločne pripevníme na pripravenú šnúru obláčiky, ktoré vznikli pri dnešnej ceste do 
školy. Za každé auto pripevníme dva obláčiky, za každý autobus alebo vlak jeden obláčik. Za 
bicykel a príchod pešo nebudeme pridávať žiadne obláčiky.

3. Ako obláčiky miznú? (10 min.) 
Cieľom je spolu s deťmi nájsť riešenie ako znížiť množstvo obláčikov. 
Postup: 
 » Spýtame sa detí, ako by mohli znížiť množstvo čiernych obláčikov, ktoré z áut vychádzajú?
 » Skúsme nájsť spolu s deťmi situácie z ich života, v ktorých môžeme namiesto auta využiť vlak, 

autobus, chôdzu, bicykel alebo aj kolobežku. Za každú takú situáciu, ktorú deti povedia, dáme 
dolu jeden čierny obláčik.

MATERSKÁ ŠKOLA – EXTERIÉROVÁ AKTIVITA  
ZEM AKO SKLENÍK

POPIS:  Žiaci prostredníctvom krátkych videí nájdu súvislosti medzi produkciou skleníkových plynov 
a voľbou dopravných prostriedkov. 

CIEĽ:  Žiaci sa naučia, čo sú skleníkové plyny, pochopia ich účinky a zistia aj svoj vplyv na ich produkciu.

VEK:  4. – 5. ročník
DOBA TRVANIA: 45 min.
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY: Prístroj s pripojením na internet (prípadne vopred stiahnuté videá), dataprojektor, 
papiere formátu A2, perá, fixky, farbičky, pracovné listy.
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SCENÁR: 
1. Ľadový medveď bez ľadu? (10 min.) 

Cieľom je zaujať a motivovať žiakov k rozmýšľaniu o ich vplyve na životné prostredie.
Postup: 
 » Žiakom premietneme krátke video, ktoré nájdeme na www.youtube.com/watch?v=-ceaQw-

KHiEI, alebo pod názvom Global Warming Polar Bear Message From Save The Earth.
 » Po prezretí videa sa pýtajme:

Čo ste videli?
Čo mohlo spôsobiť, že medveď sa ocitol na ľadovej kryhe?

Odpovede žiakov zapisujme na tabuľu, pričom do stredu umiestnime nápis Medveď na ľadovej kryhe 
a možné príčiny umiestňujme okolo. 

2. Môže za to skleník (15 min.)
Cieľom je naučiť žiakov čo je to skleníkový efekt a ako naň vplývajú ľudia.
 » Vysvetlíme žiakom pojem skleníkový efekt. Objasníme im, že je to prirodzený proces, človek ho 

však svojou činnosťou, produkciou oxidu uhličitého a iných skleníkových plynov, urýchlil.

Tip:
Na jeho jednoduché vysvetlenie pomôže animácia, ktorú nájdeme na www.youtube.com/
watch?v=CxUK2TizQ4g, alebo pod názvom Green House Effect EASY TO UNDERSTAND.

Na lepšie prepojenie s témou doprava môžeme použiť túto krátku hru:  
Cieľom je poukázať, akú vzdialenosť prejdú rôzne dopravné prostriedky na 1 g oxidu uhličitého. 
Pomôcky: 4 špagáty (približne dlhé 20 cm, 1,2 m, 5 m a 10 m), 4 škatuľky.
Príprava: Na škatuľky nakreslíme symboly lietadla, vlaku, auta a bicykla. Do škatuľky s lietadlom 
umiestnime špagát s dĺžkou 20 cm. Do škatuľky s autom umiestnime špagát s dĺžkou 1,2 m. Do 
škatuľky s vlakom umiestnime špagát s dĺžkou 5 m. Do škatuľky s bicyklom umiestnime špagát 
s dĺžkou 10 m. Z každej škatuľky by mal trčať len kratučký koniec špagátu.
Postup: 
 » Žiakov sa najskôr opýtame, ktorý z dopravných prostriedkov najmenej škodí životnému prostre-

diu a ktorý by si zvolili  pri svojej ceste do školy?
 » Vysvetlíme, že špagát, ktorý sa ukrýva v škatuľke znázorňuje vzdialenosť, ktorú prejde daný 

dopravný prostriedok, kým vyprodukuje 1 gram oxidu uhličitého.
 » Žiaci  budú môcť tipovať dĺžky jednotlivých špagátov, ktoré zapíšeme na papier k škatuľke.
 » Vyberieme 4 dobrovoľníkov, ktorých úlohou bude potiahnuť za špagát a vytiahnutý špagát 

odmeriame.
 » Teraz všetci názorne vidia vzdialenosti jednotlivých dopravných prostriedkov. Ešte raz sa opý-

tame, ktorý z dopravných prostriedkov najmenej škodí životnému prostrediu a ktorý by si teraz 
zvolili žiaci.

3. Aký je môj vplyv a čo môžem zmeniť? (25 min.) 
Cieľom je poukázať na fakt, že skleníkový efekt neovplyvňuje len zvieratá, ale aj ľudí. Pomocou 
pracovných listov nájsť spôsoby, ako znížiť produkciu skleníkových plynov. 
Pomôcky: pracovné listy do dvojíc jeden (príloha 1), fixky, 2 papiere formátu A2

Postup: 
 »   Rozdelíme žiakov do dvojíc a rozdáme im nakopírované pracovné listy (príloha 1). V pracov-

ných listov majú žiaci za úlohu zakrúžkovať javy, ktoré majú vplyv na produkciu skleníkových 
plynov. Po zakrúžkovaní by mali navrhnúť aj 5 spôsobov ako znížiť ich produkciu. 
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 » Spojením dvojíc vytvoríme 2 väčšie skupiny a požiadame ich, aby vytvorili jeden spoločný návrh 
na zníženie produkcie skleníkových plynov. Spoločný návrh nech žiaci napíšu alebo nakreslia na 
pripravený plagát o rozmere A2. 

 » Každá skupina si vyberie zástupcu, ktorý prezentuje návrh svojej skupiny.

Tip: 
Ľadový medveď nie je jediný, koho ovplyvňuje skleníkový efekt. Pustime žiakom toto video 
www.youtube.com/watch?v=gEvmwNoMYEg (nájdete ho pod názvom - World Wildlife 
Fund - Climate Change, Global Warming). Po prezretí skúsme spoločne spísať všetko, čo 
je ovplyvnené skleníkovým efektom. Pokračovať môžeme malým projektom. Rozdelíme 
triedu do dvoch skupín. Jedna skupina bude mať za úlohu vytvoriť projekt, ktorý bude 
znázorňovať, čo všetko ovplyvňujú skleníkové plyny v ich živote. Druhá skupina bude robiť 
projekt, ktorý ukáže ako to, čo v živote robia, vplýva na produkciu skleníkových plynov.
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PRACOVNÝ LIST Č. 1 – SKLENÍKOVÉ PLYNY 

Zakrúžkujte, čo vplýva na produkciu skleníkových plynov a vymyslite 5 riešení, ako znížiť túto 
produkciu.
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ZÁKLADNÁ ŠKOLA – EXTERIÉROVÁ AKTIVITA  
AKO ŽIJE M(I)ESTO, KDE ŽIJEME

POPIS:  Žiaci prostredníctvom mapovania svojho okolia zistia, aký vplyv má na krajinu doprava a ak-
tivity s ňou súvisiace. 

CIEĽ:  Uvedomenie, že s rastúcim počtom obyvateľov a rastúcou potrebou dopravy narastá aj po-
treba na skvalitnenie a dobudovanie dopravných uzlov a ubytovacích kapacít. Aj napriek zdanlivému 
pokroku pri mapovaní rôznych lokalít žiaci zistia aj nedostatky v infraštruktúre pre chodcov a cyklistov.

VEK:  5. – 9. ročník
DOBA TRVANIA:  90 min.
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY:  Staršia mapa vášho mesta/obce, historické obrázky lokalít (napr.  spred 30 rokov, po-
skytnúť ich vie mestský/obecný úrad), historické obrázky, perá, fixky, farbičky, fotoaparát, pracovný list, 
papier formátu A2.

SCENÁR: 
1. Ako sa mení krajina (20 min.) 

Cieľom je zaujať a motivovať žiakov k rozmýšľaniu o zmenách, ktoré sa dejú v ich okolí.
Postup: 
 » Pripravíme  10 historických obrázkov lokalít v našej obci, ktoré sú dostupné a môžeme ich 

navštíviť (vyberme podľa možností lokality, ktoré vieme navštíviť a vieme ich spojiť do jednej 
trasy). Mali by to byť lokality, ktoré sa v priebehu rokov zmenili, aby sme na nich vedeli ilustro-
vať zmeny v krajine vplyvom budovania infraštruktúry. 

 » Obrázky poukladáme do radu.
 » Vyzvime žiakov, aby sa postavili k tým obrázkom lokalít, ktoré poznajú a o ktorých vedia, kde sa 

nachádzajú. Prediskutujme spolu so žiakmi či tieto miesta vyzerajú stále rovnako a ak nie, čo sa 
na nich zmenilo.

2. Vychodenou cestou (45 min.)
Cieľom je prostredníctvom práce s mapou v teréne poukázať na zmeny, ktoré sa dejú v krajine 
vplyvom rozvoja infraštruktúry.
Postup: 
 » Pred hodinou si pripravme staršiu mapu územia, ktorým budeme prechádzať. Naplánujme 

vychádzku po lokalitách, ktorým sme sa venovali v prvej časti aktivity. Počas trasy naplánujme 
niekoľko zastávok, na ktorých budeme vypĺňať priložený pracovný list.

 » Žiakov rozdelíme do skupín po štyroch a rozdáme im jeden rovnaký výsek mapy.
 » Vysvetlíme, že  majú do mapy zakresliť všetky zmeny, ktoré sa na území odohrali, odkedy bola 

mapa vydaná. 
 » Spolu s mapou územia rozdáme žiakom pracovný list, ktorý budú vypĺňať priebežne.
 » Prejdeme celú vytipovanú trasy a zastavíme sa na všetkých vybraných lokalitách – na každej 

zástavke sa budú žiaci venovať mape.

Tip:
Žiaci si územie môžu aj vyfotografovať a fotografie následne môžu použiť na prezentáciu 
zmien v krajine.
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3. Čo sme v krajine videli? (25 min.) 
Cieľom je zosumarizovať zmeny, ktoré v krajine nastali najmä vplyvom rozvoja dopravy. Uvedome-
nie si, že súčasný stav krajiny nie je nemenný – môže sa zmeniť k lepšiemu, ale aj k horšiemu. 
Postup: 
 » Žiakov usadíme do kruhu v skupinkách, v ktorých pracovali. Každá skupina dostane papier na 

zapisovanie a fixky. 
 » Pýtame sa:

Čo sa zmenilo v krajine oproti starej mape?
Čo sa zmenilo na jednotlivých lokalitách?
Našli ste pozitívne zmeny, teda zlepšenia oproti minulému stavu? Ak áno, tak aké (napr.: pribudol 
chodník pre cyklistov, chodcov,...)?
Našli ste negatívne zmeny oproti mape? Ak áno, tak aké?
Čo ste zistili pomocou pracovných listov?
Čo by ste odporúčali dobudovať/zmeniť?

 » Žiaci  v skupinách spoločne odpovedia na tieto otázky, odpovede zapíšu na papier. Na konci 
každá skupina bude stručne prezentovať svoje zistenia a môžeme o nich krátko spoločne disku-
tovať.
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PRACOVNÝ LIST Č. 2 – ZMENY V KRAJINE 

Na svojich zástavkách mapujte: 
1. Priebežne: Zakreslite do mapy trasu, ktorou pôjdete.
2. Priebežne: Uveďte počet mostov, cyklotrás a prechodov pre chodcov, popri ktorých pôjdete a za-

kreslite ich aj do mapy.

Most
Prechod pre chodcov
Cyklotrasa

3. Na zastávkach/lokalitách: Na každom mieste zotrvajte 5 minút a zistite počet áut a ich vyťaženosť 
(koľko osôb sa nachádzalo v aute, ktoré vás práve minulo).

Počet áut
Počet prepravovaných osôb

4. Na zástavkách/lokalitách: Zakresli jednoduchým náčrtom, ako vyzerá miestna križovatka vrátane 
chodníkov a cyklotrás.
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STREDNÁ ŠKOLA – INTERIÉROVÁ AKTIVITA 
(MOŽNOSŤ REALIZÁCIE VO VONKAJŠEJ 
EKOUČEBNI) LOVENIE ODPOVEDÍ

POPIS:  Každý z nás má nejaký názor na problémy týkajúce sa životného prostredia. Názory iných nás 
môžu obohatiť, inšpirovať a ukázať nám nové pohľady, ktoré sme predtým nevideli. Je dôležité, aby 
sme vedeli svoj názor zrozumiteľne prezentovať. A rovnako dôležité je, aby sme dokázali vypočuť si aj 
iný názor, hoci môže byť úplne odlišný od  nášho. 

CIEĽ:  Zistiť názory spolužiakov na rôzne environmentálne problémy, naučiť sa zrozumiteľne vysvetliť 
svoj názor a aktívne počúvať.

VEK:  3.-4. ročník SŠ
DOBA TRVANIA:  do 45 min.
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY:  Papier, pero.

SCENÁR:
1. Nudná debata? (10 min.) 

Cieľom je vzbudiť záujem študentov o témy týkajúce sa ochrany ovzdušia a životného prostredia 
a predstavenie problematiky týkajúcej sa skleníkových plynov.
Postup: 
 » Pustíme študentom nasledujúce video s názvom O F-plynoch netradične, ktoré nájdeme na 

www.youtube.com/watch?v=RcZ4UMschY8.
 » Diskutujme:

Čo vlastne F-plyny sú? 
Ako vznikajú  a čo spôsobujú?
Ako sa dá znížiť ich produkcia?

2. Dnes sa pýtam ja (15 min.)
Cieľom je formulácia zmysluplných otázok týkajúcich sa životného prostredia a ich zodpovedanie.
Postup: 
 » V prvom kole  každý študent vymyslí a napíše na papier jednu otázku  týkajúcu ochrany ovzdu-

šia alebo všeobecne životného prostredia. Mal by si zvoliť takú otázku, ktorej odpoveď niečo 
vypovie o odpovedajúcom. Môžeme študentov inšpirovať príkladmi otázok. Napríklad:

Vedel by si sa vzdať používania auta kvôli životnému prostrediu?
Čo sa podľa teba stane, keď nám dôjde ropa?

 » Študenti sa potom usilujú v stanovenom limite (10-15 min.) získať od svojich spolužiakov čo naj-
viac odpovedí na svoju otázku. Študent sa vždy pýta tú istú otázku, pričom si zapíše meno od-
povedajúceho a stručne jeho odpoveď.

Tip:
Inšpirácie k ďalším otázkam nájdete v časti Teória a praktické nápady. Tu si 
tiež študenti môžu naštudovať základné informácie.

3. Lovenie myšlienok (20 min.) 
Cieľom je vypočutie a akceptovanie odpovedí a názorov študentov na položené otázky. 
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Postup: 
 » Po ukončení otázok a odpovedí sa študenti posadia (najlepšie do kruhu) a začína sa druhé kolo. 

Prvý študent prečíta svoju otázku a vyberie najzaujímavejšiu odpoveď. Napríklad: Moja otázka 
bola: „Čo sa stane, keď dôjde ropa?“. Zuzana odpovedala, že dovtedy sa nájde efektívnejší zdroj po-
honných látok a ropa už ani nebude potrebná. Potom každý študent prečíta odpoveď, ktorú získal 
od Zuzany. 

 » Ďalší študent teda pokračuje nasledovne: Moja otázka znela, či si ochotný vzdať sa používania 
auta. Zuzana odpovedala áno, pretože autá nemá rada, smrdia jej a produkujú skleníkové ply-
ny. Pokračuje sa dovtedy, kým všetci neprečítajú odpovede, ktoré získali od Zuzany.

 » Potom pokračuje ďalší študent so svojou otázkou a celý postup sa opakuje ako v predchádzajú-
com kroku.

 » Počas čítania odpovedí študenti neprerušujú toho, kto číta. Dôležité je študentov vopred upo-
zorniť, aby  odpovede formulovali  jasne a zrozumiteľne, lebo potom nemajú možnosť vstupo-
vať do hovorenia tomu, kto číta ich odpoveď.

 » V prípade záujmu môžeme diskutovať so študentmi o zaujímavých otázkach a odpovediach

Tip:
Za domácu úlohu môžeme zadať študentom tvorbu originálnej kampane, ktorá by 
odpovedala na ich otázku, pričom by využili aj odpovede svojich spolužiakov.

Zdroj: www.platforma.ekofond.sk/moderne-vyucovanie/aktivity/rozne/23-lovenie-odpovedi/search
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STREDNÁ ŠKOLA – INTERIÉROVÁ AKTIVITA   
ZLEPŠI SVOJU OBEC

POPIS:  Študenti pomocou praktickej aktivity zistia, ako vyzerá územný plán mesta či obce, v ktorej 
sídli škola. Samostatne sa pokúsia načrtnúť riešenia nedostatkov v dopravnej infraštruktúre svojej 
obce. 

CIEĽ:  Študenti vedia vysvetliť, čo je a ako vyzerá územný plán. Uvedomia si, ako zmeny a návrhy 
v územnom pláne môžu ovplyvniť každodenný život.

VEK:  stredná škola
DOBA TRVANIA:  45 + 45 minút + vhodný je terénny prieskum územia
POČET ÚČASTNÍKOV:  max. 20 účastníkov
POMÔCKY:  Perá, fixky, územný plán našej obce (nájdeme na www.uzemneplany.sk), pastelky, 
článok o zapojení občanov v územnom plánovaní (pracovný list č. 3).

SCENÁR: 
1. Občania v akcii (25 min.) 

Cieľom je podnietiť záujem študentov o témy týkajúce sa ich bezprostredného okolia a viesť ich 
k vyjadrovaniu vlastného názoru.
Postup: 
 » Študentom rozdáme do dvojíc článok (pracovný list č. 3) a necháme ich prečítať ho s porozume-

ním.
 » Na tabuľu majú študenti napísať odpovede na nasledujúce otázky:

Ktorého mesta sa týkal územný plán?
Čo občania mesta ocenili?
Čo sa občanom mesta nepáči?
Ktorá spoločnosť podľa článku vypracováva dokumentáciu pre mesto? 

 » Po zodpovedaní otázok sa študentov opýtame: Čo podľa vášho názoru znamená občiansky akti-
vizmus? Odpovede zapíšeme prostredníctvom pojmovej mapy na tabuľu.

2. Územný plán alebo čo by tu raz mohlo byť (20 min.)
Cieľom je, aby študenti poznali význam a úlohy územného plánu.
Postup: 
 » Študentom rozdáme dostatočne zväčšený územný plán, tak aby boli zreteľné jednotlivé prvky 

(cesty, zastavaná plocha, zeleň). Pokiaľ ide o väčšie mesto, môžeme si vybrať iba jednu mestskú 
časť.

 » Vysvetlíme, prečo vlastne územný plán vzniká, na čo slúži. Nezabudneme zdôrazniť, že územný 
plán poukazuje na možný scenár vývoja krajiny a nie na aktuálny stav.

 » Spoločne so študentmi si prejdeme aj legendu a vysvetlíme si, čo znamenajú jednotlivé značky.

3. Mením, meníš, meníme (45 min.: príprava študentov 20 min., prezentácia prác 25 min.) 
Cieľom je naučiť študentov pracovať s mapou a zvládnuť plánovanie reálnych prvkov dopravnej 
infraštruktúry s dôrazom na ich funkčnosť. 
Postup: 
 » Študentov rozdelíme do 4 skupín (ideálne podľa bydliska, aby dobre poznali územie, ktorému 

sa budú venovať).
 » Každej skupine priradíme určité územie v územnom pláne. 
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 » Úlohou skupín je upraviť súčasný územný plán tak, aby sa pokúsili vyriešiť nasledovné problé-
my s dopravnou infraštruktúrou:

1. doplniť chýbajúce chodníky;
2. zabezpečiť bezpečnú dopravu do verejných inštitúcií; 
3. podporiť mestskú zeleň (napr. budovaním zelených pásov popri chodníkoch a cykloces-

tách);
4. znížiť dopravné zaťaženie mesta najmä od osobnej automobilovej dopravy.

 » Všetky návrhy by mali obhájiteľné a realistické. Študenti si zároveň pripravia argumenty, prečo 
sú ich návrhy dobré.

 » Zástupcovia jednotlivých skupín prezentujú svoje návrhy pred spolužiakmi

Tip:
Rozpracovanie návrhu môžeme zadať ako domácu úlohu, pričom na ďalšej hodine 
sa môžeme venovať samotnému prezentovaniu a schvaľovaniu územného plánu. 
Nezabudnime, že študenti by mali dobre poznať územie, o ktorom hovoria. .

Inšpiratívne materiály k územnému plánovaniu nájdeme v časti Praktické webstránky a publikácie
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PRACOVNÝ LIST Č. 3 – ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 

Čítajte s porozumením úryvok z článku a odpovedzte na nasledujúce otázky: 
Ktorého mesta sa týka územný plán?
Čo občania mesta ocenili?
Čo sa občanom mesta nepáči?
Ktorá spoločnosť podľa článku vypracováva dokumentáciu pre mesto?

Nový územný plán mesta pod drobnohľadom občanov

Banskobystričania sa živo zaujímajú o budúcnosť svojho mesta. Dokazujú to natrieskané sály Mestského 
úradu pri januárovom verejnom prerokovaní Generelu nemotorovej dopravy i návrhu nového územného 
plánu mesta.

Kým návrh rozvoja cyklodopravy v našom meste sa stretol s pozitívnou odozvou medzi prítomnými občan-
mi, návrh nového územného plánu, na ktorom pracuje bratislavská spoločnosť Aurex s. r. o. od roku 2003, 
má svojich odporcov. Hoci ide o koncepčný a dosť abstraktný dokument stanovujúci základné regulatívy 
v území, protesty občanov sa zameriavajú skôr na konkrétne plánované stavby či projekty v blízkosti ich 
obydlí.

Verejnosť v Banskej Bystrici je citlivá najmä na zahusťovanie sídlisk či centra mesta novými výškovými 
stavbami na úkor zelene. To sa prejavilo na Fončorde, kde občania protestovali proti plánovanej výstavbe 
15-podlažného polyfunkčného objektu. Aktivisti tu v roku 2010 súdnou cestou dosiahli zrušenie vydaného 
územného rozhodnutia, ale investor sa svojho zámeru nevzdáva.

Výškové a funkčné regulatívy umožňujúce takúto výstavbu sa dostali do posledného návrhu územného plá-
nu mesta, čo nahnevalo členku petičného výboru Ivanu Škodovú. Tá k predloženému návrhu uviedla: „Pri-
pomienkovali sme koncept územného plánu, ale na našu pripomienku sme nedostali žiadnu odpoveď. 
Teraz vidím, že nebola akceptovaná.“ Podobných pripomienok k detailom návrhu územného plánu bolo 
viac. Kvôli neakceptovaniu niektorých pripomienok v štádiu ich prerokovania, sa predlžuje celý schvaľovací 
proces, keďže občania sa odvolávajú. 

Nie je žiadnym tajomstvom, že naše mesto sa stalo pre investorov vďaka častým protestom aktivistov prak-
ticky proti každej novej stavbe akýmsi postrachom. Pravdou je, že developeri sa často usilujú presadzovať aj 
v iných mestách svoje maximalistické predstavy. Ide však o to, aby sa vždy našla rozumná miera kompromi-
su z oboch strán.

Občianski aktivisti majú svojich podporovateľov aj medzi mestskými poslancami a členmi Rady primátora 
pre architektúru a urbanizmus, takže ich pripomienky sa napokon môžu presadiť do konečnej verzie územ-
ného plánu mesta, ktorý schvaľuje mestské zastupiteľstvo.

Zdroj: Bystricoviny.sk (Miro Toman)
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Zdroj: http://www.uzemneplany.sk/co-je-to-uzemny-plan
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Praktické webstránky a publikácie
WEBSTRÁNKY 

www.prazskematky.cz – Na stránke občianskeho združenia Pražské matky nájdete mnoho praktic-
kých informácií k téme doprava. K dispozícii je aj metodická príručka programu Bezpečné cesty do 
školy.

www.slatinka.sk – Informácie nielen o projekte Cykloduch, ale aj o iných aktivitách týkajúcich sa 
participácie a aktívneho občianstva. 

www.cyklokoalicia.sk – Občianske združenie venujúce sa rozvoju cyklistickej dopravy v Bratislave. 
Jeho členovia organizujú množstvo inšpiratívnych aktivít v oblasti cyklodopravy a informovania. 

www.auto-mat.cz – Stránka občianskeho združenia Auto-Mat, ktoré sa venuje udržateľnej doprave 
nielen do škôl. 

www.odkazprestarostu.sk – Užitočný celoslovenský projekt, pomocou ktorého možno informovať 
a riešiť napr. bariéry v okolí školy, chýbajúce dopravné značky či rozbité chodníky. 

www.dft.gov.uk/bikeability, www.nhs.uk/change4life/Pages/bike-for-life.aspx – Anglické web-
stránky venujúce sa propagácii bicyklovej dopravy a rozvoju cyklistických zručností. 

www.shmu.sk – Stránka Slovenského hydrometeorologického ústavu, na ktorej sa nachádza množ-
stvo informácii o stave ovzdušia 

www.enviroportal.sk/spravy/spravy-o-zp/kapitola/1 – Správy o stave životného prostredia

PUBLIKÁCIE 

Metodická príručka Školní plán mobility 
Príručka, ktorá slúži ako návod na vytvorenie školského 
plánu mobility. Obsahuje odporúčania, tipy aj konkrétne 
praktické návody.

PDF verzia je dostupná na www.prazskematky.cz/wp-
-content/uploads/prirucka_Skolni_plan_mobility.pdf.
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Metodická príručka programu Bezpečné cesty do 
školy
V tejto príručke je mnoho užitočných informácii práve pre 
školy, ktoré chcú zlepšiť dopravnú situáciu v okolí školy. 
Okrem metodiky programu v nej nájdeme návod, ako 
urobiť školský plán mobility, ako má vyzerať dopravná 
štúdia, príklady dobrej praxe a opatrenia na zvýšenie 
dopravnej bezpečnosti.

PDF verzia je dostupná na  http://www.prazskematky.
cz/wp-content/uploads/brozura_bcs.pdf.

Reclaiming the right of way (anglicky, Obnovenie 
práva na cestu)
Manuál, ktorý sa zaoberá vytváraním mini parčíkov 
na parkovacích miestach a oživením verejných miest. 
Uvádza príklady z Ameriky, kde majú tieto mini parky, tzv. 
parklety veľký úspech.

PDF verzia je dostupná na www.its.ucla.edu/research/
parklettoolkit.pdf.

Města pro lidi
Bohato ilustrovaná publikácia venovaná téme miest 
v ľudskej mierke. Mestá, ktoré rozmermi budov a ulíc 
zodpovedajú ľudským rozmerom, žijú a je v nich rozvi-
nutý verejný život. Veľmi užitočný príspevok pri témach 
doprava v mestách, územné plánovanie, živé ulice.

Autor: Jan Gehl

Agroturistika v České republice
Ak plánujeme školský eko-výlet alebo sa venujeme 
téme udržateľného cestovného ruchu, mnoho inšpirácie 
a praktických príkladov nájdeme v tejto publikácii.

Autor: V. Dudák, Z. Pavelka
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