
 

PRÍRODOVEDA  − BIOLÓGIA A ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA 

 

 

Zameranie 

 
ŽIACI 1. − 4. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

Téma 

Anotácia 

                        

                          

                            

                        

PRÍRODA OKOLO NÁS 

Komentovaná prehliadka prírodovednej expozície na ploche takmer 300 

metrov štvorcových 

Stručný geologický vývin horného Zemplína  

Fauna a flóra horného Zemplína.  

Základné environmentálne otázky a ochrana životného prostredia 

 

Zameranie ŽIACI 5. − 6. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  

 

Téma 

Anotácia 

 

ŽIVOT V LESE 

ŽIVOT VO VODE A NA BREHU  

LÚKY, PASIENKY A POLIA    

ŽIVOT S ČLOVEKOM A V ĽUDSKÝCH SÍDLACH 

Tematické prehliadky prírodovednej expozície 

Charakteristika a zaujímavosti jednotlivých biotopov 

Základné princípy ochrany prírody    

 

INVÁZNE DRUHY RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV 

Charakteristika inváznych druhov 

Spôsob ochrany prírody pred druhovou inváziou 

                                                                                                                                                                                                             

Zameranie ŽIACI 8. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 

 

Téma 

Anotácia 

FOSÍLNA POŠTA Z MINULOSTI 

Geologické zaujímavosti flyšového pásma horného Zemplína 

Skameneliny v našom regióne 

Horniny a minerály nášho regiónu 

Prehliadka a ukážky geologickej zbierky múzea 

 

Zameranie ŽIACI 5. − 9. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL  

A ŠTUDENTI STREDNÝCH ŠKÔL 

 KRÁSY PRÍRODY A JEJ OCHRANA 

Komentovaná prehliadka prírodovednej expozície 

Diskusné fórum k prezentovanej téme (podľa výberu) 

 

Kontakt RNDr. Zuzana Andrejčáková 

prírodoveda@muzeumhumenne.sk 

057 775 2240 
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5. jún - SVETOVÝ DEŇ 

ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

VIHORLATSKÉ MÚZEUM V HUMENNOM



SVETOVÝ DEŇ 

ŽIVOTNÉHO 

PROSTREDIA

JE LEN JEDNA ZEM !

nosná myšlienka prvej konferencie OSN 

o životnom prostredí, ktorá sa konala 

5. až 16. júna 1972 v Štokholme 

zmyslom je upriamenie 

pozornosti svetovej verejnosti na 

potrebu riešiť problémy životného 

prostredia v záujme

zachovania existencie 

ľudstva

problémy životného 

prostredia majú globálny 

charakter presahujúci hranice 

štátov a kontinentov →

riešenie si vyžaduje 

spoluprácu na 

medzinárodnej úrovni



ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

• ovzdušie - atmosféra

• voda - hydrosféra

• horniny - litosféra

• pôda - pedosféra

• organizmy - biosféra

ŽIVOTNÉ 

PROSTREDIE
všetko čo vytvára prirodzené podmienky 

existencie organizmov vrátane človeka a je 

predpokladom ich ďalšieho vývoja



BIODIVERZITA = BIOLOGICKÁ DIVERZITA 

rozmanitosť života na zemi

genetická - génová variabilita v rámci 

populácie alebo celého druhu

druhová - rozmanitosť na úrovni druhov

ekosystémová - rozmanitosť na úrovni 

spoločenstiev a ekosystémov

ohrozená na celom svete -

rastliny a zvieratá vymierajú 

najmä v dôsledku ľudskej činnosti 



STRATA BIODIVERZITY
neudržateľné poľnohospodárstvo 

a lesníctvo, rozrastanie miest a 

znečisťovanie sú najväčšími tlakmi, 

ktoré spôsobujú drastický úbytok 

biodiverzity vo svete aj v Európe

Správa o stave planéty –

Living Planet Report 2020 

uvádza, že populácie rýb, vtákov, 

obojživelníkov, plazov a cicavcov 

poklesli na svete od r.1970 

v priemere až o 68 %

je nenávratná - neznamená 

len stratu rastlín a zvierat, ale aj 

nižšiu produkciu ekosystémov a 

ich väčšiu zraniteľnosť voči 

vonkajším vplyvom



NAJVÄČŠIE EKO HROZBY 

ZNEČISŤOVANIE 

OVZDUŠIA

PLASTY

ODLESŇOVANIE

ENERGIA

DOPRAVA

ZNEČISŤOVANIE 

VODY

NEUDRŽATEĽNÉ 

POĽNOHOSPODÁRSTVO
CHEMIZÁCIA 

PROSTREDIA

PRIEMYSEL

„RÝCHLA MÓDA“

INVÁZNE DRUHY



DOPRAVA

veľmi škodlivý vplyv na 

ľudské zdravie má 

dlhodobé a nepretržité 

vystavenie dokonca aj 

nízkym koncentráciám 

látok znečisťujúcich 

ovzdušie

znečistenie ovzdušia a hluk z 

dopravy spôsobujú rôzne 

zdravotné problémy -

najväčší podiel má cestná 

doprava a naftové vozidlá

výfukové plyny vozidiel 

obsahujú oxidy dusíka, tuhé 

častice, oxidy síry, oxid 

uhoľnatý a rôzne ťažké kovy, 

napr. kadmium, olovo a ortuť

• chemické znečistenie atmosféry 

spôsobené ľudskou činnosťou 

• môže vznikať takmer v každom 

prostredí, kde priemysel alebo autá 

vo veľkom znečisťujú ovzdušie 

• situáciu zhoršuje teplé a slnečné 

počasie

SMOG



DOPRAVA

aj v našom meste zažívame 

pravidelné každodenné 

dopravné zápchy

Humenné 21. 5. 2021



ODPAD 

PLASTYnaša planéta sa topí v 

plastoch – len v EÚ sa ročne 

vyrobí 58 mil. ton plastu

• mimoriadne veľká koncentrácia odpadu 

v podobe plastov, opustených rybárskych sietí, 

chemických kalov a ďalších nečistôt

• pokrýva plochu 1,6 mil. km²

Veľký pacifický kôš -

oblasť v centrálnej 

časti Tichého oceánu 

mikroplasty – neviditeľné 

nebezpečenstvo, nachádzajú sa vo 

všetkých svetových oceánoch, dokonca 

aj v plávajúcom arktickom ľade

• závažné dôsledky na náš 

ekosystém

• otravujú náš potravinový 

reťazec

• každoročne usmrcujú milióny 

morských živočíchov



ODPAD

! NPR Humenský Sokol 12. 5. 2021

okolie Laborca 26. 5. 2021

to, čo malo skončiť na 

skládke, znečisťuje dokonca 

aj Národnú prírodnú 

rezerváciu



znečistenie, nadmerné využívanie, 

zásahy do vodných biotopov a 

klimatická zmena oslabujú kvalitu a 

dostupnosť vody 

KLIMATICKÁ ZMENA A VODA

v nasledujúcich rokoch →

teplejšie oceány, intenzívnejšie 

záplavy a suchá, acidifikácia

oceánov a stúpanie hladiny morí

• zásadné ovplyvnenie vodných 

zdrojov všade na svete 

• mimoriadne ohrozené sú najmä 

horské ľadovce → zhoršená 

dostupnosť vody v riekach



KLIMATICKÁ ZMENA A VODA
k extrémnym výkyvom 

počasia dochádza už aj v 

našom najbližšom okolí

Humenné 19. 8. 2020

Laborec 10. 8. 2018



nepôvodné druhy rastlín a 

živočíchov, ktoré majú 

potenciál sa rýchlo šíriť a 

negatívne ovplyvňovať 

populácie pôvodných 

druhov a pôvodné biotopy

INVÁZNE - CUDZIE DRUHY

sú najväčšou hrozbou pre biodiverzitu
ich rozširovanie sa urýchľuje 

intenzívnejším obchodovaním, 

cestovným ruchom a prepravou 

tovaru cez hranice

• majú aj sociálny a ekonomický vplyv:  

na ľudské zdravie, rybné 

hospodárstvo, poľnohospodárstvo a

produkciu potravín



INVÁZNE DRUHY RASTLÍN

zlatobyľ obrovská 18. 8. 2018

vytvárajú husté porasty najmä v okolí 

vodných tokov, aj v okolí Laborca - mnohé 

sú silné peľové alergény, tvoria veľký počet 

semien a rozmnožujú sa aj vegetatívne

astra kopijovitolistá 16. 10. 2019



každý z nás môže toho 

druhého inšpirovať 

k zodpovednému správaniu 

nik z nás nemôže 

zmeniť „ľudstvo“, 

každý sa však môže 

rozhodnúť sám za 

seba - správať sa 

a žiť zodpovedne voči 

nášmu životnému 

prostrediu

Mnohé globálne eko hrozby sa nám môžu zdať vzdialené, ale ako vidíme na uvedených príkladoch 

z nášho najbližšieho okolia, týkajú sa aj každého z nás, nášho každodenného života.

nadšenie je nákazlivé a 

dobré skutky tiež - šírenie a 

zdieľanie dobrých nápadov 

je vždy prvým krokom, ktorý 

vedie k zmene



ZAPOJ SA AJ TY K AKTIVITÁM K SVETOVÉMU 

DŇU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

• choď na prechádzku v okolí tvojho bydliska

• všímaj si pozorne svoje okolie

• ak spozoruješ nejaký eko problém – odfoť ho a zaznamenaj si miesto a dátum

• porozmýšľaj prečo k takému problému došlo a čo by sa s tým dalo robiť – svoje postrehy si zapíš

• fotografie a svoje návrhy na riešenie nám pošli mailom na prirodoveda@muzeumhumenne.sk

S osobnými údajmi 

nakladáme v zmysle GDPR. 

Fotografie uverejníme na FB 

sídle múzea.

mailto:prirodoveda@muzeumhumenne.sk


ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Autor:  RNDr. Zuzana Andrejčáková, Vihorlatské múzeum v Humennom

Zdroj: www.worldenvironmentday.global, http://www.sopsr.sk/web, https://www.eea.europa.eu/sk, https://sk.wikipedia.org, 

https://slovakia.panda.org/?uNewsID=787631, https://ecohero.sk/plasty/, https://nasebio-eko.sk

Fotografie: archív VM, https://www.pngegg.com/

http://www.worldenvironmentday.global/
http://www.sopsr.sk/web
https://www.eea.europa.eu/sk
https://sk.wikipedia.org/
https://slovakia.panda.org/?uNewsID=787631
https://ecohero.sk/plasty/
https://nasebio-eko.sk/
https://www.pngegg.com/


DEŇ ZEME

22. apríl 

VIHORLATSKÉ 

MÚZEUM 

V HUMENNOM



FAKTY: 

• od roku 1970 si Deň Zeme pripomíname 22. apríla 

• vedci a ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými   

snímkami z kozmu, ktoré dokumentujú krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 

vyzvali ku celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí  

jedinečnou

• skutočne svetovým sa tento deň stal v roku 1990, kedy sa aktivizovalo 

viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR

• v modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje 

na ničenie životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach 

ako zabrániť znečisteniu našej planéty



• dnes Deň Zeme označuje viac ako miliarda ľudí za deň akcie zameranej   

na zmenu ľudského správania a na vytvorenie globálnych, národných a 

miestnych zmien k zlepšeniu životného prostredia

témou Dňa Zeme 2021 

je Obnovte našu Zem

Restore Our Earth™



Planéta Zem je naším jediným domovom v nekonečnom vesmíre.

Vedci zatiaľ neobjavili inú planétu kde by ľudia mohli žiť.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - pod týmto pojmom rozumieme všetko, čo 

vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je 

predpokladom ich ďalšieho vývoja

ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

• ovzdušie - atmosféra

• voda - hydrosféra

• horniny - litosféra

• pôda - pedosféra

• organizmy - biosféra



ovzdušie - atmosféra

• nevyhnutná zložka životného prostredia pre existenciu života na Zemi

• atmosféra tvorí plynný ochranný obal Zeme – chráni pred UV žiarením

• zloženie: 78% dusíka, 21% kyslíka, 1% iných plynov (CO2, vodná 

para, vzácne plyny)

• znečisťovanie ovzdušia: 

• prirodzeným spôsobom - požiare, erupcie sopiek, zmes jemných 

čiastočiek napr. piesok

• ľudskou činnosťou - oveľa vyšší podiel, rapídny nárast od začiatku 

industrializácie 



• znečistenie ovzdušia predstavuje globálnu hrozbu, ktorá vo veľkej     

miere ovplyvňuje ľudské zdravie a všetky ekosystémy

• zdroje znečistenia: doprava 55%, priemysel 15%, energetika 10%,  

poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, komunálne zdroje ... 

• Parížska dohoda - globálna dohoda o zmene klímy – cieľ:

• obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o max. 2 °C

• v 2. polovici 21. storočia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu –

vypustiť len toľko skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu 

zachytiť

Koľko krajín podpísalo Parížsku dohodu? Zisti na internete.



voda - hydrosféra

• voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi

• pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme - množstvo vody na Zemi je 

konštantné, mení sa len jej skupenstvo 

• je v neustálom kolobehu už 4,6 mld. rokov

• nachádza sa vo všetkých zložkách prírodného prostredia a 

zabezpečuje medzi nimi prenos látok a energie

• oceány a moria zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnej klíme - sú 

najväčším zachytávačom uhlíka - z atmosféry zachytávajú oxid uhličitý 

• na vodné prostredie je viazané množstvo rôznych biotopov a ich 

pestrosť zaručuje zachovanie biodiverzity 



• človek využíva rieky a moria od nepamäti, svojou činnosťou 

ovplyvňuje kvantitu aj kvalitu vôd

• na znečisťovaní vodných zdrojov sa podieľa najmä poľnohospodárstvo, 

likvidácia lesov, rozširovanie výstavby, cesty, úprava korýt riek, vodné 

nádrže, priemysel, energetika či nadmerný rybolov

• to, ako využívame vodné zdroje, má vplyv nielen na naše zdravie, ale  

aj na všetko živé a od vody závislé

• znečistenie, nadmerné využívanie, zásahy do vodných biotopov a 

klimatická zmena oslabujú kvalitu a dostupnosť vody 



• veľká časť odpadu, ktorý ľudia produkujú končí v oceánoch a moriach

• Veľký pacifický kôš - oblasť v centrálnej časti Tichého oceánu -

medzi Havajom a Kaliforniou

• mimoriadne veľká koncentrácia odpadu v podobe plastov, opustených 

rybárskych sietí, chemických kalov a ďalších nečistôt

• prvé správy o ňom sa začali objavovať v roku 1988

• prieskumy odhadujú, že v súčasnosti pokrýva plochu 1,6 mil. km² 

• to je 3-krát väčšia plocha ako Francúzsko a takmer 33-krát väčšia ako 

Slovensko

Na internete nájdi informácie o projekte The Ocean Cleanup.



horninové prostredie - litosféra

• litosféra zahŕňa zemskú kôru a najvrchnejšiu časť zemského plášťa  

• horninové prostredie a reliéf sú neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi

• ľudia ho ovplyvňujú najmä ťažbou nerastných surovín, stavebnou a 

inou inžinierskou činnosťou, dopravou, pôdohospodárstvom a vodným    

hospodárstvom

• neúmerná a nevhodná činnosť napr. nadmerná ťažba nerastných   

surovín má na životné prostredie negatívny vplyv - úbytok   

poľnohospodárskej pôdy, porušenie obehu podzemnej vody,  

znečisťovanie ovzdušia rôznymi plynmi a prachom ...



pôda - pedosféra

• pedosféra – pôdny obal Zeme, vznikol premenou vrchnej časti  

litosféry, pôsobením slnečného žiarenia, vzduchu, vody a živých   

organizmov 

• pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej 

hodnoty - umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi 

• nazývame ju aj živá pokožka Zeme

• tvoria ju minerálne a organické zložky, vzduch a voda 

• je plná života - od mikroskopických organizmov po väčšie cicavce

• pôdu ohrozuje chemizácia - nadmerné používanie chemikálií v 

poľnohospodárstve, pokrývanie pôdy umelými povrchmi, ako je betón, 

asfalt, zasolenie pôdy ...



organizmy - biosféra

• biosféra - živý obal zeme - tvoria ho rastliny, živočíchy a 

mikroorganizmy 

• zaberá časť atmosféry, hydrosféry a zemskej kôry - je to priestor v 

ktorom žijú organizmy

• tvoria ju všetky ekosystémy našej Zeme 

• ekosystém - spoločenstvo všetkých živých organizmov a neživých 

zložiek životného prostredia (vzduch, voda ...), ktoré sú ucelenou    

časťou prírody a sú vo vzájomných vzťahoch

• biodiverzita - biologická diverzita - rozmanitosť života na Zemi.

Zisti, čo okrem rozmanitosti druhov zahŕňa pojem biodiverzita.



• biodiverzita je ohrozená na celom svete - rastliny a zvieratá 

vymierajú najmä v dôsledku ľudskej činnosti 

• Správa o stave planéty - Living Planet Report 2020 uvádza, že 

populácie rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov a cicavcov poklesli na  

svete v priemere až o 68 % od r. 1970

• strata biodiverzity je nenávratná - neznamená len stratu rastlín a 

zvierat, ale aj nižšiu produkciu ekosystémov a ich väčšiu 

zraniteľnosť voči vonkajším vplyvom

• hlavné príčiny straty biodiverzity: zmeny biotopov (prostredia) v 

dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, výstavby, ťažby, 

nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia  

inváznych druhov, znečistenia a zmeny globálnej klímy



Poznáš tieto kvitnúce jarné byliny?

1

2

3



• chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, na väčšie vzdialenosti  

využiť radšej hromadnú dopravu – každá cesta autom je záťaž pre 

ovzdušie – chránime tak prírodu a urobíme aj niečo pre svoje zdravie

• kupovať len to čo naozaj potrebujeme, nenechať sa zbytočne  

ovládať reklamou – ušetríme nejaké eurá, miesto v skrini ...

• premýšľať už pred nákupom, koľko odpadu z neho ostane,   

uprednostniť tovar bez plastového obalu, 

• triediť odpad, používať nabíjateľné batérie .... 

Napíš ďalšie tipy, ako každý deň chrániť naše životné prostredie.

Čo môžem urobiť ja, aby bol každý deň dňom Zeme?



Na otázky môžeš odpovedať do pracovného listu, kde 

nájdeš aj ďalšie zaujímavé aktivity.

Vypracovaný pracovný list a fotografie nám pošli 

mailom na adresu:

prirodoveda@muzeumhumenne.sk



Autor:  RNDr. Zuzana Andrejčáková, Vihorlatské múzeum v Humennom

Zdroj:  https://www.earthday.org/, https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_Zeme, https://www.eea.europa.eu/sk/themes, 

https://www.minzp.sk/tlacovy-servis https://nasebio-eko.sk/aky-velky-je-v-skutocnosti-velky-

pacificky-kos/, https://slovakia.panda.org/?uNewsID=787631

Fotografie: archív VM,  www.pixabay.com,  www.pngegg.com,  

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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           DEŇ ZEME VO VIHORLATSKOM MÚZEU 

                V HUMENNOM 
 

meno:     trieda:  škola: 

1. Koľko krajín podpísalo Parížsku dohodu?  

................................................................................................................................................................. 

2. Projekt THE OCEAN CLEANUP ..................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

3. Biodiverzita je .................................................................................................................................... 

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................. 

 

4. Kvitnúce jarné byliny na fotkách – pomenuj ich a zisti aj ich latinské názvy: 

Č. 1 .................................................................................................. 

Č. 2 .................................................................................................. 

Č. 3 .................................................................................................. 

 

5. Napíš ďalšie tipy ako môžeme každý deň chrániť naše životné prostredie: 

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 
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..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................... 

 

6. Napíš básničku na tému ZEM metódou cinquain (číta sa senkén). Je to päťveršová 

báseň, ktorá má ustálenú formu - príklad: 

 

1. verš je jednoslovný názov témy:  Hudba 

2. verš sú dve prídavné mená:   príjemná, vznešená 

3. verš sú tri slovesá:    upokojuje, posilňuje, teší 

4. verš je štvorslovná veta:   prináša radosť mojim ušiam 

5. verš je jednoslovné synonymum témy: melódia 

ZEM 

............................................................... 

....................................................................................... 

................................................................................................... 

................................................ 

7. Odfoť seba, alebo svoju rodinu pri činnosti, ktorou si si pripomenul/la a podporil/la 

deň Zeme a fotografiu aj pracovný list nám pošli mailom na:  

prirodoveda@muzeumhumenne.sk 

Nezabudni požiadať rodičov o povolenie zaslať fotografie 

 (S osobnými údajmi nakladáme v zmysle GDPR! ) 

Fotografie uverejníme na FB sídle múzea.  

Aktívnych riešiteľov úloh aj odmeníme. 
 

Autor: RNDr. Zuzana Andrejčáková 
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22. MAREC – SVETOVÝ DEŇ VODY

vo Vihorlatskom múzeu v Humennom



Zem – modrá planéta

• voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi

• pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme

• množstvo vody na Zemi je konštantné, mení sa jej skupenstvo

• voda je v neustálom kolobehu už 4,6 mld. rokov

• voda je lokálnym a globálnym zdrojom, 

dopravnou cestou a regulátorom klímy



Voda – jedinečná zlúčenina

• má mimoriadne chemické a fyzikálne vlastnosti - anomálie: 

• má najväčšiu hustotu pri teplote približne 4 °C

• pri zamŕzaní zväčšuje svoj objem na rozdiel od ostatných kvapalín, ktoré ho  

zmenšujú

• pri izbovej teplote (25 °C) a tlaku 1 atm nie je plyn, ale kvapalina, na rozdiel 

od iných podobných látok

• ako jediná látka sa v prirodzených podmienkach nachádza

vo všetkých troch skupenstvách

• má schopnosť rozpúšťať veľké množstvo látok



Voda – súčasť prírodného prostredia

• nachádza sa vo všetkých zložkách prírodného prostredia:

• v atmosfére – vodná para, zrážky 

• v pedosfére a litosfére – povrchová a podpovrchová voda

• v biosfére - najhojnejšia a najdôležitejšia anorganická látka v živých organizmoch

• hydrosféra – všetko vodstvo na Zemi

• zabezpečuje prenos látok a energie medzi 

týmito zložkami prostredia



Význam vody pre život

• voda je nevyhnutnou súčasťou tiel všetkých organizmov, nachádza sa dokonca   

aj v suchých plodoch a semenách

• zúčastňuje sa dôležitých reakcií, zabezpečuje látkovú výmenu, rozmnožovanie, 

vylučovanie atď.

• prebiehajú v nej všetky dôležité fyzikálno-chemické 

a biologické procesy

• zohráva veľmi dôležitú úlohu pri termoregulácii organizmov



Život vo vode

• život na zemi sa začal práve vo vode

• na vodné prostredie je viazané množstvo rôznych biotopov a ich pestrosť 

zaručuje zachovanie biodiverzity

• voda je domovom miliónov druhov rastlín a živočíchov, od najmenších  

mikroorganizmov až po modrú veľrybu s dĺžkou 30 metrov a váhou až 200 ton

• v slaných vodách žije viac ako 230-tisíc rôznych druhov morských živočíchov

a v hlbočinách oceánov sú každý rok 

objavené nové druhy



Život vo vode

• aj sladká voda je životným prostredím pre nespočetné množstvo rôznych 

organizmov

• žije tu aj mnoho druhov živočíchov, ktorých vývoj prebiehal na suchej zemi  

(napr. hmyz) a do prostredia tečúcich či stojatých vôd prenikli až druhotne

• životu vo vode a pri vode sa prispôsobili aj mnohé vtáky či cicavce

• špecifickým prostredím sú mokrade, ktoré tvoria 

prechod medzi suchozemskými a vodnými 

ekosystémami



Voda a klíma

• voda a klíma sú úzko prepojené

• veľké vodné útvary (oceány, moria, veľké jazerá) majú zmierňujúci vplyv  

na miestnu i regionálnu klímu - slúžia ako veľké pohlcovače tepla

• oceány fungujú ako termostat zmierňujúci výkyvy teplôt na Zemi a tiež ako 

pumpy premiestňujúce morskými prúdmi obrovské zásoby termálnej energie z  

oblastí s vysokou teplotou do oblastí s nižšou teplotou

• oceány a moria zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnej klíme: sú najväčším 

zachytávačom uhlíka a z atmosféry zachytávajú oxid uhličitý 

• vodná para z teplých morí sa zráža a vracia sa na zem 

ako dážď alebo sneh kdekoľvek  na zemeguli



Človek a voda

• voda je činiteľom, ktorý veľmi intenzívne formuje ráz krajiny a život v nej

• v blízkosti vodných zdrojov sa objavili prvé ľudské sídla

• voda je životne dôležitá nielen pre naše telo, je aj zdrojom, ktorý využívame  

každý deň:

• v domácnosti na varenie, upratovanie, sprchovanie a splachovanie ... 

• z jej pohybu získavame elektrickú energiu

• pri výrobe potravín, odevov, mobilných telefónov, 

áut, hračiek aj kníh ...



Človek a voda

• vodu používame pri stavbe domov, škôl a ciest i na vykurovanie budov a  

chladenie v elektrárňach

• voda je aj prostriedkom, ktorý slúži na spájanie a presúvanie ľudí a tovaru -

poskytuje prirodzenú dopravnú sieť na celom svete a prispieva tak ku 

globálnemu obchodovaniu

• v horúci letný deň sa ponoríme do mora alebo jazera, aby sme sa ochladili

• voda je prítomná v každom aspekte nášho života



Človek a voda

• človek využíval rieky a moria od nepamäti, svojou činnosťou ovplyvňuje 

kvantitu aj kvalitu vôd:

• na tom sa podieľa najmä poľnohospodárstvo, likvidácia lesov, rozširovanie    

výstavby, cesty, úprava korýt riek, vodné nádrže, priemysel, energetika či   

nadmerný rybolov

• to, ako využívame vodné zdroje, má vplyv nielen na naše zdravie, ale  

aj na všetko živé a od vody závislé

• znečistenie, nadmerné využívanie, zásahy 

do vodných biotopov a klimatická zmena 

oslabujú kvalitu a dostupnosť vody



Voda a my

• Zem má obrovské zásoby vody, ale väčšinou sú súčasťou oceánov, prípadne sú  

viazané v ľadovcoch, ktoré ľudstvo zatiaľ nedokáže celkom zužitkovať

• z celkového množstva vody na Zemi je pitné len jedno jediné percento, približne 

1 miliarda ľudí žije bez prístupu k pitnej vode

• kým spotreba vody celosvetovo rastie, jej zásoby sa neustále znižujú

• počas posledného storočia sa ľudská populácia strojnásobila

a dopyt po pitnej vode sa zvýšil až šesťnásobne



Voda a my

• v Európe je stav vodných zdrojov relatívne dobrý, nedostatkom vody a suchom 

trpia najmä južné krajiny kontinentu, napr. Španielsko a Grécko

• problémom Európanov je klesajúca kvalita vôd

• Slovensko má dostatočné zásoby vody s priaznivými podmienkami na tvorbu, 

obeh a akumuláciu podzemných vôd

• zásoby podzemných vôd sú však rozložené nerovnomerne: 56 % sa nachádza 

v západoslovenskom regióne, na východe Slovenska

sú zásoby oveľa menšie



Na každej kvapke záleží

• priemerný človek na Slovensku spotrebuje viac ako 80 l vody denne (napr. v  

Zimbabwe je to 10 l)

• spotreba vody závisí od každého človeka, od jeho každodenných rozhodnutí 

vo všetkých oblastiach života

• spôsobov ako vodu šetriť a neznečisťovať je veľa, treba ich len začať používať v  

našom každodennom živote

• nik z nás nemôže rozhodnúť za „ľudstvo“, každý však môže rozhodnúť 

sám za seba

• každý z nás môže toho druhého inšpirovať k tomu, aby si 

vodu začal viac vážiť



Svetový deň vody si vo Vihorlatskom múzeu pripomíname už niekoľko rokov.

Neformálnym spôsobom, prostredníctvom zážitku z filmu, besedy, z prehliadky 

expozície a zapojením sa do riešenia úloh prispievame k edukácii školskej mládeže 

v oblasti aktuálnych environmentálnych tém.   



Pripomeňme si tvorivú a zábavnú atmosféru z minuloročných podujatí k 

Svetovému dňu vody vo Vihorlatskom múzeu. 



















Voda znamená pre rôznych ľudí rôzne veci. Aký význam má voda pre váš domáci a 

rodinný život, vaše živobytie, kultúrne zvyklosti, blahobyt, miestne prostredie?

V domácnostiach, školách a na pracoviskách môže voda znamenať čistotu, 

zdravie, hygienu, dôstojnosť a produktivitu. V prírode môže voda znamenať 

pokoj, harmóniu, ochranu ale aj radosť a zábavu.

Tohtoročnou celosvetovou témou je „Voda pre mňa“

# Water2me

. 



Povedzte nám svoje príbehy, myšlienky a pocity týkajúce sa vody.

Zaznamenaním a oslavou všetkých rôznych spôsobov, ako voda prospieva 

nášmu životu, môžeme vodu správne oceniť a efektívne ju chrániť 

pre všetkých.

Pripojte sa k rozhovoru o tom, čo pre vás voda znamená.

Napíšte nám čo pre vás znamená voda a pošlite nám vaše postrehy na 

prirodoveda@muzeumhumenne.sk



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Autor:  RNDr. Zuzana Andrejčáková
Vihorlatské múzeum v Humennom

Zdroj:   www.eea.europa.eu www.daphne.sk www.worldwaterday.org
Fotografie:   www.pixabay.com www.pngegg.com , archív VM 



            ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 

            Meno:      trieda:   

 

1. Vyfarbi zvieratká, ktoré žijú vo vode alebo pri vode: 

 

                                                                                                                                  

 

 

 

 

2.  Ako sa dostane žabka do močiara? 
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ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 
Meno:      trieda:   

 
1. Vyfarbi rastliny, ktoré rastú pri vode alebo na vode: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Osemsmerovka - nájdi tieto slová:  

 

búrka, dážďovka, jazero, mlok, para, prameň, rak, ryba, rybárik, 

slimák, volavka, ľad, žaba, život 

 

 
tajnička z neprečiarknutých písmen: ……………………………………… 



ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 
Meno:      trieda:   

 
1. Čím sa živí bocian? Spoj čiarou. 

 

 

ryby           koláč 

syr           had 

dážďovka               netopier 

žubrienky          mlok 

žaby           slimáky 

pizza           jašterica 

chlieb           chrobáky 

jablko           húsenice 

 

2. Čo nepatrí do rieky? Preškrtni červenou farbičkou.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

Kam patria prečiarknuté veci?  .............................................. 



ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 
Meno:      trieda:   

 

1. Spoj dvojice:       2. Nájdi cestu cez bludisko: 
 

 

  
rieka    mraky  

žabka    mravenisko  

včela    voda 

ryba    žubrienka  

slimák    prameň  

bocian   kvet 

dážď    ulita 

mravec   hniezdo 

 

 

 

 

3. Vymaľuj obrázok a porozprávaj o kolobehu vody:  

 

 

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC6NiCiPDgAhUHJVAKHfwBAtcQjRx6BAgBEAU&url=http://animalia-life.club/other/cartoon-dragonfly-black-and-white.html&psig=AOvVaw3_sAtxGQIu3R32adp0xwGY&ust=1552049209772414


ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 
Meno:      trieda:   

 

1. Osemsmerovka - nájdi názvy riek: 

 

 

BELÁ, BIELY VÁH, BODVA, CIROCHA,  

DUNAJEC, HNILEC, HRON, IPEĽ, LABOREC, 

 LATORICA, MALÝ DUNAJ, OLŠAVA,  

ORAVICA, OĽKA, POPRAD, REVÚCA,  

SIKENICA, SLANÁ, TISA, UBLIANKA,  

UDAVA, UH, VÁH 

 

 

tajnička z neprečiarknutých písmen skrýva odpoveď na otázku: 

Prečo je zachovanie mokradí dôležité? 

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

 

2. Porozmýšľaj a napíš čo si myslíš: Čo sa stane, keď vyschne voda v našej rieke? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................. 

 

Čo sa stane, keď otočíme kohútikom a nebude z neho tiecť žiadna voda? 

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................. 



ŽIVOT VO VODE A NA BREHU 

 
Meno:      trieda:   

 

1. Napíš ako tu môžeme šetriť vodou: 

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................

........................................................................................ 

 

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................

.............................................................................................     

 

2. Očísluj podľa podradia jednotlivé fázy životného cyklu žaby.  

 

Prečo obojživelníky potrebujú k svojmu 

životu vodu? 

...........................................................................

...........................................................................

...........................................................................

........................................................................... 



Svetový deň mokradí 

2. február je každoročne vyhlásený za Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v 

meste Ramsar (Irán) podpísaný medzinárodne významný Dohovor o mokradiach známy aj 

pod názvom Ramsarská konvencia - Ramsarský dohovor. Do platnosti vstúpil v roku 1975. 

Slovenská republika pristúpila k Ramsarskému dohovoru 2. júla 1990. 

Ramsarský dohovor (The Ramsar Convention on Wetlands): 

 je jedným z najvýznamnejších medzinárodných dohovorov v oblasti ochrany prírody a  

jediným dohovorom chrániacim určitý druh biotopu 

 vznik tohto dohovoru zameraného na ochranu mokradí bol podnietený alarmujúcim 

poklesom početnosti populácií mnohých druhov vodných vtákov, v súvislosti so 

zmenami a úbytkom mokradí 

 v súčasnosti má 171 zmluvných strán (stav k 15. aprílu 2020) a v Zozname mokradí 

medzinárodného významu je zapísaných 2414 mokradí 

V minulosti sa mokrade likvidovali – vysušovali z dôvodu "efektívnejšieho" využitia pôdy. 

Nevhodné vodohospodárske úpravy v krajine, regulácie riek, premena zamokrených území na 

poľnohospodársku pôdu, ako aj znečisťovanie vôd či výrub lužných drevín prispeli 

k rýchlemu úbytku vzácnych mokraďových biotopov. 

 

 



Čo je vlastne mokraď?  

je to územie, či už prírodné, alebo umelo vytvorené ľuďmi,  ktoré je trvalo, alebo sezónne 

zaplavené sladkou, alebo slanou vodou. Okrem močiarov medzi mokrade patria aj rieky, 

jazerá, pobrežné vody, koralové útesy, ale aj jaskyne.  

Na území Slovenska sa vyskytuje niekoľko typov mokradí – prameniská, tečúce vody a ich 

alúviá, lužné lesy, rašeliniská, rybníky, štrkoviská, mokré lúky, podzemné vody jaskýň, 

kanály a vodné nádrže. 

 

 

 

Na Slovensku máme 14 mokradí medzinárodného významu, ktoré sú zapísané ako Ramsarské 

lokality: 

Parížské močiare  

Senné-rybníky  

Šúr  

Dunajské luhy  



Latorica  

Niva Moravy  

Alúvium Rudavy  

Mokrade Oravskej kotliny  

Mokrade Turca  

Poiplie  

Rieka Orava a jej prítoky  

Domica  

Tisa  

Jaskyne Demänovskej doliny 

 

Význam mokradí   

Zachovanie mokradí je pre celkové vyvážené fungovanie ekosystému kľúčové. Medzi ich 

najzákladnejšie funkcie patrí : 

 zadržiavanie vody 

 ochrana proti povodniam 

 rozmanitosť flóry a fauny v prostredí (biodiverzita) 

 ochrana prírody pred eróziou  

 zdroj pitnej a úžitkovej vody  

 prirodzená čistička vôd 

 

Tohtoročnou témou Svetového dňa mokradí je:   

Neoddeliteľné: voda, mokrade a život. 

Informuje a poukazuje na nenahraditeľné ekosystémové služby mokradí, na ktorých závisia 

zdroje a kvalita vody, základnej podmienky pre existenciu života na našej planéte. Cieľom je 

zvyšovať povedomie a informovanosť verejnosti o význame mokraďových biotopov pre 

fungovanie ekosystémov a podporovať akcie na zvrátenie úbytku mokradí a na ich ochranu.  

 

 

 

 



Vihorlatské  múzeum v Humennom 

Činnosť prírodovedného oddelenia sa už mnoho rokov zameriava na edukačné aktivity a 

vzdelávanie v oblasti environmentálnej problematiky. Vihorlatské múzeum v Humennom je v 

rámci projektu zážitkového vyučovania miestom, kde môže prebiehať neformálne 

vzdelávanie, ktoré  dopĺňa formálny školský vyučovací proces. Zážitok z výstavy, filmu, 

besedy s odborníkmi, ako aj aktívne zapojenie sa do riešenia úloh, pôsobí nielen na 

kognitívnu, ale najmä na afektívnu stránku osobnosti mladých ľudí – teda na oblasť citovú, 

oblasť postojov a hodnotovej orientácie. V posledných rokoch sme pre školskú mládež, ale aj 

širokú verejnosť pripravili v spolupráci s odborníkmi a odbornými inštitúciami niekoľko 

výstav a aktivít týkajúcich sa aj problematiky mokradí a ich ochrany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZIMA V PRÍRODE

Prírodovedná expozícia  Vihorlatského múzea v Humennom



Príchod zimného obdobia je spojený s nepriaznivými poveternostnými podmienkami a
nedostatkom potravy pre zvieratá. S týmito problémami sa musia vysporiadať rastliny aj
živočíchy, od tých najmenších po tie najväčšie, od bezstavovcov až po cicavce.

V našej prírode - v podmienkach mierneho pásma sa v striedajú štyri ročné obdobia.
Zima je najmenej priaznivým obdobím pre život zvierat ale aj rastlín.



Niektoré živočíchy upadajú do zimného spánku, iné sa 
dokázali krutým podmienkam prispôsobiť a sú aktívne počas celej zimy.

Niektoré živočíchy 
sa odsťahujú 

do krajín kde je 
teplejšie a kde sú 
lepšie podmienky 

na prežitie 
zimného obdobia.

Zvieratá sa prispôsobili prežitiu
zimy rôznymi spôsobmi.



Vtáky, v ktorých organizme prebieha vysoká látková výmena, si nemôžu 
dovoliť spať niekoľko mesiacov, ako niektoré cicavce. 

Mimoriadne dlhé trasy každoročne prekonáva bocian biely. 
Jeho cesta tam a späť predstavuje až 30.000 kilometrov. 

Mnohé druhy vtákov 
odlietajú na zimu do Afriky 
či Malej Ázie, pričom každý 
deň prekonajú aj stovky 
kilometrov.

Najďalej, až na juh 
Afriky a na Madagaskar 
doletia dážďovníky 
a lastovičky.



Mnohé druhy vtákov v zime ostávajú 
na Slovensku a musia sa s nepriaznivými 
podmienkami vyrovnať. 

Ich potravou sú v zimnom období rôzne 
semená, plody, orechy, žalude, bukvice, bobule. 
Niektoré druhy vtákov sa v zime živia aj 
zdochlinami.  



Keď teploty klesnú pod 
nulu a nasneží, alebo sa 
tvorí srieň, môžeme 
vtáčikom pomôcť a začať 
ich prikrmovať.

Ako a kedy prikrmovať vtáctvo?



Čo patrí do kŕmidla?

slnečnica, 
semienka –
repkové, 
konopné, 

ľanové, proso, 
pšenica, mak, 
orechy, loj, 
ovocie aj 
sušené, 

kukurica ...



Nikdy vtáctvu 
neponúkajme pečivo, 
môžeme im tým 
spôsobiť veľké 
problémy. Pečivo v 
žalúdku vtákov kvasí.

Nevhodné sú aj 
solené, korenené, 
pražené a údené 
potraviny teda 
naša ľudská strava. 

Výberom krmiva sa dá veľmi pomôcť, ale aj veľa pokaziť!



Ak budeme používať pestrú potravu, zmes 
semien, oriešky, jabĺčka a iné ovocie, o 
chvíľu bude na kŕmidle rušno a pohľad naň 
prinesie milovníkom prírody nezabudnuteľné a 
príjemné chvíle. 



Nesprávne prikrmovanie predstavuje veľké riziko, často sme 
svedkami primrznutých labutí, ktoré si nehľadajú iné, vhodnejšie 
miesto na prezimovanie a tak ich potom ľudia musia zachraňovať.

Medzi ľuďmi je veľmi populárne 
prikrmovanie vodného vtáctva 
pečivom a chlebom. Takúto potravu 
síce obľubujú, je však pre nich
absolútne nevyhovujúca.

Pre kačice, labute, čajky, lysky
je vhodná potrava kukurica, pšenica 
a jačmeň.

Labute a kačice sú fytofágne druhy - pasú sa na rastlinách. 
Túto potravu nájdu aj počas zimy, pokiaľ nie je snehová 
pokrývka príliš vysoká.



Ďalšia skupina živočíchov - lesné cicavce - majú tiež rôzne stratégie ako prežiť nepriaznivé 
podmienky. Zvieratám, ktoré ostávajú v zime u nás, narastie hustejšia srsť, ktorá ich chráni 
pred chladom. 



Niektoré druhy cicavcov sa uložia na zimný spánok. Počas neho sú ukryté vo svojom 
brlohu, kde upadajú do stavu strnulosti. Znižuje sa ich telesná teplota a všetky 
dôležité fyziologické funkcie v organizme sa utlmia. 

Podľa stupňa strnulosti, do akého 
upadá zviera počas spánku, sa rozlišuje 
viacero foriem zimnej letargie.



Nepraví zimní spáči

Nepravým zimným 
spánkom spia šelmy –
mäsožravce.

Fakultatívny spánok 
je charakteristický 
pre medveďa hnedého
alebo jazveca lesného.
Žijú zo zásob tuku, 
ktoré si nazhromaždili 
v lete a v jeseni.

Počas zimy sa môžu 
niekoľko krát prebudiť.



Praví zimní spáči

Pravým zimný spánkom spia hlodavce a hmyzožravce. Ide o 
neprerušovaný spánok - hibernáciu, pre ktorý je 
charakteristické nápadné zníženie telesnej teploty len na 
1 až 2 °C a spomalenie fyziologických procesov v organizme na 
minimum. Táto forma zimného spánku je typická pre svište, 
sysle, ježe, plchy a pre niektoré druhy netopierov.



Niektoré cicavce ostávajú v 
zime aktívne, napr. sviňa divá, 
zajac poľný, srnec lesný, 
jeleň lesný. Tieto živočíchy si 
musia aj v zime nejakým 
spôsobom získať potravu. 
Bylinožravce obhrýzajú mladé 
vetvičky kríkov, mladé púčiky 
aj kmene stromov. 

V zime sú aktívne aj mäsožravce ako líška hrdzavá, 
rys ostrovid, či vlk dravý ale aj dravé vtáky. Ich 
korisťou sa stávajú najmä poranené, zoslabnuté, 
choré aj staré jedince. 



ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ

Autor: RNDr. Zuzana Andrejčáková
Vihorlatské múzeum v Humennom

Zdroj: www.sopsr.sk, www.snaturou2000.sk, www.dravce.sk
Fotografie: archív Vihorlatského múzea v Humennom, www.pixabay.com

http://www.sopsr.sk/
http://www.snaturou2000.sk/
http://www.dravce.sk/
http://www.pixabay.com/


 

ZIMA V LESE 

 

            Meno:      trieda:   

 

1. Vyfarbi zvieratká, ktoré sa v zime ukladajú na zimný spánok:  

  

                                                                                                                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Pomôž nájsť vtáčikovi cestičku ku kŕmidlu:  

 

https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjB0LqCuLbjAhXB_qQKHbmPDygQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.com/pin/414471971941672525/&psig=AOvVaw1YibSPBU9yod_WWBK3ZVi4&ust=1563263320288799
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjl5rGSgdThAhUDy4UKHX34BtkQjRx6BAgBEAU&url=https://www.pinterest.de/pin/366691594654976915/&psig=AOvVaw13BrmGtsrj9aqGlzzL-ola&ust=1555483324935688
https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://clipart-library.com/free/black-and-white-cartoon-bear.html&psig=AOvVaw1ZCPk_CfrrS5NASIlUa8wr&ust=1591424783511000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKDr77qF6ukCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.sk/url?sa=i&url=http://clipartandscrap.com/swan-clip-art_35259/&psig=AOvVaw3L3Q2_-mZwjnujjW4_Qg3O&ust=1591425244777000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjY75aH6ukCFQAAAAAdAAAAABAO
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.wedrawanimals.com/how-to-draw-a-realistic-owl/&psig=AOvVaw3OmlocOLWp-FjQgXYHRC0K&ust=1591425366770000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCR7dCH6ukCFQAAAAAdAAAAABAP
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://webstockreview.net/explore/badger-clipart-black-and-white/&psig=AOvVaw2e1Gqe7Z-R20-bnSHw_f8N&ust=1591425775822000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKD_5pOJ6ukCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/photo_62191543_stock-vector-black-and-white-cartoon-illustration-of-education-maze-or-labyrinth-activity-game-for-children-with-.html&psig=AOvVaw2JWfyltT2my9WoKNj04wMC&ust=1591426753161000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC29-WM6ukCFQAAAAAdAAAAABAF
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://creativemarket.com/infinityyy/4266110-Right-Arrow-vector-icon.-Black-Arrow&psig=AOvVaw2X-2w-cI9RROoKhC1yErQm&ust=1591427515816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiv2dGP6ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://creativemarket.com/infinityyy/4266110-Right-Arrow-vector-icon.-Black-Arrow&psig=AOvVaw2X-2w-cI9RROoKhC1yErQm&ust=1591427515816000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiv2dGP6ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjt9fb_gdThAhUFLBoKHYqlB6QQjRx6BAgBEAU&url=https://www.123rf.com/photo_84288567_stock-vector-hedgehog-stylization-icon-line-sketch.html&psig=AOvVaw3Tlp-jrwxwts7Ep_CxuRVj&ust=1555483433798103
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwitiaTUh_DgAhWRZ1AKHe1DDtUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.amazon.com/Pretty-Black-Exotic-Cartoon-Sticker/dp/B06WLPM8G8&psig=AOvVaw2jBbsjF1Ul98KxrOBcY_z_&ust=1552049096605695
https://www.google.sk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjKn4-bhPDgAhXJYVAKHdFIAUEQjRx6BAgBEAU&url=http://isfreecoloringpages.blogspot.com/2015/04/ducks-coloring-pages.html&psig=AOvVaw3JFw6iymg45u258wNwVkUu&ust=1552045158775315


 

ZIMA V LESE 

 

            Meno:      trieda:   

 

1. Siluety vtákov - priraď názov, ktoré sú sťahovavé a na zimu odlietajú?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

výr skalný, jastrab lesný, kukučka jarabá, bocian biely, sýkorka bielolíca, ďateľ veľký 

 

2. Osemsmerovka - nájdi tieto slová:  

 

fujavica, kŕmidlo, les, medveď, mráz,  

rys, sneh, sova, spánok, srnka, stopy,  

sýkorka, trnky, vločka, zima, ďateľ,  

ľad, šípky 

 

 

Tajnička z neprečiarknutých písmen skrýva odpoveď na otázku: 

Čo robí les v zime? ............................................................... 

https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.123rf.com/stock-photo/hawk_silhouette.html&psig=AOvVaw27XmrhqiVq41zyz7a4q0YQ&ust=1591431254373000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDFs8ed6ukCFQAAAAAdAAAAABAE
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/woodpecker%2Bsilhouette&psig=AOvVaw0gM_ePOvEawiLJSRrxDDLs&ust=1591431474339000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjhmrCe6ukCFQAAAAAdAAAAABAQ
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.shutterstock.com/search/cuckoo%2Bbird%2Bsilhouette&psig=AOvVaw03-qHgBMQ8SfsmQi7YpyML&ust=1591431758011000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMjuy7ef6ukCFQAAAAAdAAAAABAn
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.needpix.com/photo/1412252/black-silhouette-blue-tit-bluetit-white-background-icon-bird&psig=AOvVaw0FDdQRxPNZR9jqTzJVplcz&ust=1591432386559000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCKidmeOh6ukCFQAAAAAdAAAAABAK
https://www.google.sk/url?sa=i&url=https://www.pinterest.com/pin/188377196889268641/&psig=AOvVaw097XpoghCm7yZDuuVleHE6&ust=1591431070106000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOiltO-c6ukCFQAAAAAdAAAAABAE


ZIMA V LESE 

 

            Meno:      trieda:   

 

1. Spoj dvojice:       2. Nájdi cestu cez bludisko: 
 

 

bocian   žalude 

sýkorka   brloh  

rys    seno 

veverička   Afrika  

jeleň    svorka  

diviaky   sneh 

medveď   slnečnica 

vlk    oriešky 

stopy    samotár 

 

 

 

 

 

3. Zelenou farbičkou zakrúžkuj čo patrí do vtáčieho kŕmidla.  

slnečnica, čipsy, pizza, repka olejná, chlieb, pečivo,  

ľanové semienka, syr, proso, saláma, pšenica, čokoláda, 

keksíky, mak, hranolky, rôzne semienka, orechy, 

šunkový sendvič, loj, kyslé uhorky, jabĺčka, oriešky, 

ovsené vločky, zákusky, pšenica, slané krekry, drvená 

kukurica, rezeň, jačmeň, sušené ovocie 









DEŇ KLÍMY
DEŇ ZEME
22. apríl 

VIHORLATSKÉ 
MÚZEUM 
V HUMENNOM



FAKTY: 

• od roku 1970 si Deň Zeme pripomíname 22. apríla 

• vedci a ekológovia v USA ovplyvnení fotografickými a telegrafickými   

snímkami z kozmu, ktoré dokumentujú krehkosť a zraniteľnosť Zeme, 

vyzvali ku celosvetovému úsiliu za ochranu Zeme so všetkým, čo ju robí  

jedinečnou

• skutočne svetovým sa tento deň stal v roku 1990, kedy sa aktivizovalo 

viac ako 200 miliónov ľudí v 140 štátoch sveta, vrátane vtedajšej ČSFR

• v modernom poňatí ide o ekologicky motivovaný sviatok, ktorý upozorňuje 

na ničenie životného prostredia a rozvíja diskusiu o možných riešeniach 

ako zabrániť znečisteniu našej planéty



• dnes Deň Zeme označuje viac ako miliarda ľudí za deň akcie zameranej   

na zmenu ľudského správania a na vytvorenie globálnych, národných a 

miestnych zmien k zlepšeniu životného prostredia

téma Dňa Zeme 2022  

INVEST IN OUR PLANET
https://www.earthday.org/earth-day-2022/



Planéta Zem je naším jediným domovom v nekonečnom vesmíre.

Vedci zatiaľ neobjavili inú planétu kde by ľudia mohli žiť.



ŽIVOTNÉ PROSTREDIE - pod týmto pojmom rozumieme všetko, čo 

vytvára prirodzené podmienky existencie organizmov vrátane človeka a je 

predpokladom ich ďalšieho vývoja

ZLOŽKY ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

• ovzdušie - atmosféra

• voda - hydrosféra

• horniny - litosféra

• pôda - pedosféra

• organizmy - biosféra



ovzdušie - atmosféra

• nevyhnutná zložka životného prostredia pre existenciu života na Zemi

• atmosféra tvorí plynný ochranný obal Zeme – chráni pred UV žiarením

• zloženie: 78% dusíka, 21% kyslíka, 1% iných plynov (CO2, vodná 

para, vzácne plyny)

• znečisťovanie ovzdušia: 

• prirodzeným spôsobom - požiare, erupcie sopiek, zmes jemných 

čiastočiek napr. piesok

• ľudskou činnosťou - oveľa vyšší podiel, rapídny nárast od začiatku 

industrializácie 



• znečistenie ovzdušia predstavuje globálnu hrozbu, ktorá vo veľkej     

miere ovplyvňuje ľudské zdravie a všetky ekosystémy

• zdroje znečistenia: doprava 55%, priemysel 15%, energetika 10%,  

poľnohospodárstvo, odpadové hospodárstvo, komunálne zdroje ... 

• Parížska dohoda - globálna dohoda o zmene klímy – cieľ:

• obmedziť rast globálnej teploty do konca storočia o max. 2 °C

• v 2. polovici 21. storočia dosiahnuť uhlíkovú neutralitu –

vypustiť len toľko skleníkových plynov, koľko ekosystémy dokážu 

zachytiť



voda - hydrosféra

• voda je základnou podmienkou existencie života na Zemi

• pokrýva viac než 70 % povrchu Zeme - množstvo vody na Zemi je 

konštantné, mení sa len jej skupenstvo 

• je v neustálom kolobehu už 4,6 mld. rokov

• nachádza sa vo všetkých zložkách prírodného prostredia a 

zabezpečuje medzi nimi prenos látok a energie

• oceány a moria zohrávajú kľúčovú úlohu v globálnej klíme - sú 

najväčším zachytávačom uhlíka - z atmosféry zachytávajú oxid uhličitý 

• na vodné prostredie je viazané množstvo rôznych biotopov a ich 

pestrosť zaručuje zachovanie biodiverzity 



• človek využíva rieky a moria od nepamäti, svojou činnosťou 

ovplyvňuje kvantitu aj kvalitu vôd

• na znečisťovaní vodných zdrojov sa podieľa najmä poľnohospodárstvo, 

likvidácia lesov, rozširovanie výstavby, cesty, úprava korýt riek, vodné 

nádrže, priemysel, energetika či nadmerný rybolov

• to, ako využívame vodné zdroje, má vplyv nielen na naše zdravie, ale  

aj na všetko živé a od vody závislé

• znečistenie, nadmerné využívanie, zásahy do vodných biotopov a 

klimatická zmena oslabujú kvalitu a dostupnosť vody 



• veľká časť odpadu, ktorý ľudia produkujú končí v oceánoch a moriach

• Veľký pacifický kôš - oblasť v centrálnej časti Tichého oceánu -

medzi Havajom a Kaliforniou

• mimoriadne veľká koncentrácia odpadu v podobe plastov, opustených 

rybárskych sietí, chemických kalov a ďalších nečistôt

• prvé správy o ňom sa začali objavovať v roku 1988

• prieskumy odhadujú, že v súčasnosti pokrýva plochu 1,6 mil. km² 

• to je 3-krát väčšia plocha ako Francúzsko a takmer 33-krát väčšia ako 

Slovensko



horninové prostredie - litosféra

• litosféra zahŕňa zemskú kôru a najvrchnejšiu časť zemského plášťa  

• horninové prostredie a reliéf sú neobnoviteľnými prírodnými zdrojmi

• ľudia ho ovplyvňujú najmä ťažbou nerastných surovín, stavebnou a 

inou inžinierskou činnosťou, dopravou, pôdohospodárstvom a vodným    

hospodárstvom

• neúmerná a nevhodná činnosť napr. nadmerná ťažba nerastných   

surovín má na životné prostredie negatívny vplyv - úbytok   

poľnohospodárskej pôdy, porušenie obehu podzemnej vody,  

znečisťovanie ovzdušia rôznymi plynmi a prachom ...



pôda - pedosféra

• pedosféra – pôdny obal Zeme, vznikol premenou vrchnej časti  

litosféry, pôsobením slnečného žiarenia, vzduchu, vody a živých   

organizmov 

• pôda je limitovaný a ľahko zničiteľný prírodný zdroj nenahraditeľnej 

hodnoty - umožňuje rastlinám, zvieratám a človeku žiť na Zemi 

• nazývame ju aj živá pokožka Zeme

• tvoria ju minerálne a organické zložky, vzduch a voda 

• je plná života - od mikroskopických organizmov po väčšie cicavce

• pôdu ohrozuje chemizácia - nadmerné používanie chemikálií v 

poľnohospodárstve, pokrývanie pôdy umelými povrchmi, ako je betón, 

asfalt, zasolenie pôdy ...



organizmy - biosféra

• biosféra - živý obal zeme - tvoria ho rastliny, živočíchy a 

mikroorganizmy 

• zaberá časť atmosféry, hydrosféry a zemskej kôry - je to priestor v 

ktorom žijú organizmy

• tvoria ju všetky ekosystémy našej Zeme 

• ekosystém - spoločenstvo všetkých živých organizmov a neživých 

zložiek životného prostredia (vzduch, voda ...), ktoré sú ucelenou    

časťou prírody a sú vo vzájomných vzťahoch

• biodiverzita - biologická diverzita - rozmanitosť života na Zemi.



• biodiverzita je ohrozená na celom svete - rastliny a zvieratá 

vymierajú najmä v dôsledku ľudskej činnosti 

• Správa o stave planéty - Living Planet Report 2020 uvádza, že 

populácie rýb, vtákov, obojživelníkov, plazov a cicavcov poklesli na  

svete v priemere až o 68 % od r. 1970

• strata biodiverzity je nenávratná - neznamená len stratu rastlín a 

zvierat, ale aj nižšiu produkciu ekosystémov a ich väčšiu 

zraniteľnosť voči vonkajším vplyvom

• hlavné príčiny straty biodiverzity: zmeny biotopov (prostredia) v 

dôsledku intenzívneho poľnohospodárstva, výstavby, ťažby, 

nadmerného využívania lesov, oceánov, riek, jazier a pôdy, šírenia  

inváznych druhov, znečistenia a zmeny globálnej klímy



• chodiť čo najviac pešo alebo na bicykli, na väčšie vzdialenosti  

využiť radšej hromadnú dopravu – každá cesta autom je záťaž pre 

ovzdušie – chránime tak prírodu a urobíme aj niečo pre svoje zdravie

• kupovať len to, čo naozaj potrebujeme, nenechať sa zbytočne  

ovládať reklamou – ušetríme nejaké eurá, miesto v skrini ...

• premýšľať už pred nákupom, koľko odpadu z neho ostane,   

uprednostniť tovar bez plastového obalu

• triediť odpad, používať nabíjateľné batérie .... 

Porozmýšľaj nad ďalšími tipmi, ako 

každý deň chrániť naše životné prostredie.

Čo môžem urobiť ja, aby bol každý deň dňom Zeme?



Autor:  RNDr. Zuzana Andrejčáková, Vihorlatské múzeum v Humennom

Zdroj:  https://www.earthday.org/, https://www.enviroportal.sk/vyznamne-udalosti/87, 

https://sk.wikipedia.org/wiki/De%C5%88_Zeme, https://www.eea.europa.eu/sk/themes, 

https://www.minzp.sk/tlacovy-servis https://nasebio-eko.sk/aky-velky-je-v-skutocnosti-velky-

pacificky-kos/, https://slovakia.panda.org/?uNewsID=787631

Fotografie: archív VM,  www.pixabay.com,  www.pngegg.com, www.freepik.com

ĎAKUJEM ZA POZORNOSŤ
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