
„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globaly, act locally“ 
 

Základná škola s materskou školou, Školská 447/2 Turčianske Teplice 

 

 

„Podpora vyučovania o klimatickej 

zmene a využití dažďovej vody na ZŠ Turčianske Teplice“ 

 

 



„Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globaly, act locally“ 
 

 

                                                                                                     

                         

Projekt: „Podpora vyučovania o klimatickej zmene a využití dažďovej vody na 

ZŠ Turčianske Teplice“ 

je realizovaný v rámci programu SK 02 Prispôsobenie sa zmene klímy - prevencia povodní a sucha, 
oficiálny slogan : 

 „Mysli globálne, konaj lokálne“ – „Think globaly, act locally“ 

 

Prijímateľ: Základná škola s materskou školou, Školská 447/2 Turčianske Teplice 

„Supported by a grant from Iceland, Liechtenstein, Norway“ 

„Co-financed by the State Budget of the Slovak Republic“ 

 „Projekt je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajska a Nórska prostredníctvom 

Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky“. 

Výška projektového grantu: 37 270 € 

Začiatok realizácie projektu: 9.4. 2014  Ukončenie realizácie projektu: 30.4.2016 
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Modré školy  

  Slovensko pozná viacero projektov, ktoré sa zaoberajú environmentálnou výchovou 

mladej generácie. Na tomto mieste je vhodné spomenúť projekty „Voda v krajine“, „Program 

Zelená škola“ , projekt podobného mena „Modrá škola“ (http://www.modraskola.sk ). Idea 

projektu „Modré školy“ sa nezameriava len na teoretickú environmentálnu prípravu ale v 

zmysle Komenského „škola hrou“ navrhuje praktickú realizáciu. 

Investícia do „Modrých škôl“ umožní zadržiavať a znovu využívať dažďovú vodu v 

školách ako úžitkovú vodu. Prínosom je, že voda ako najcennejšia tekutina nevyjde nazmar, 

vlastník nemusí platiť za odkanalizovanie dažďovej vody a súčasne využíva zadržanú dažďovú 

vodu, čím šetrí pitnú vodu. Prebytočná voda je vyparovaná prostredníctvom plošných 

vodozdržných prvkov, osadených hydroponickými rastlinami a vsakovaná vsakovacími 

blokmi. 

 Boli sme radi, keď v roku 2013 Úrad vlády SR ako správca programu SK 02 

Prispôsobenie sa zmene klímy- prevencia povodní a sucha vydal výzvu ACC03 v rámci malej 

grantovej schémy. V rámci tejto výzvy bolo možné požiadať o granty vo výške od 25 000 do 

40 000 €. Z každého okresu bola vybraná základná alebo stredná škola, ktorej bol pridelený 

grant. My sme v rámci neho získali grant pod číslom ACC03044. V rámci neho nás čakali 

nasledovné povinnosti: 

 1. vypracovať osnovy alebo upraviť existujúce osnovy o problematiku klimatických zmien 

2. navrhnúť a realizovať v školskom areáli konkrétne adaptačné opatrenia ( dažďové záhrady, 

výsadba stromčekov, vegetačné steny, zasakovacie zariadenia...) 

3. zorganizovať stretnutia žiakov, rodičov a odborníkov na témy klimatických zmien 

 Bola to príležitosť prejsť k skvalitňovaniu prostredia od vnútorných priestorov školy k 

vonkajším. Sú veľké a vhodné na vyučovanie niektorých predmetov priamo „na mieste činu“. 

Uvítali sme možnosť postarať sa o ne tak, aby to malo prínos aj pre životné prostredie. Lebo 

hovorí sa o ňom veľa, ale ťažšie je už priložiť ruku k dielu. 

Mgr. Elena Šagáthová 
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Vybudovanie dažďových záhrad 
 

Dažďová záhrada – patrí medzi krajinné prvky, ktoré slúžia na zvyšovanie lokálneho vsakovania 
zrážkovej vody 

- je to plocha,  kam je odvádzaná dažďová voda zo spevnených plôch, striech, odkvapov 

- je vysadená špeciálne vybraným prirodzeným rastlinstvom, ktoré slúži  na filtrovanie a 
transpiráciu vody 

Funkcie: 

- zabraňovanie rýchlemu odtoku dažďovej vody do kanalizácie 

- zlepšovanie mikroklímy  

- dotváranie a estetizácia prostredia 

- priestor pre úkryt živočíchov                          
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 Osadenie zasakovacích blokov a podzemných  nádrží na zber 
dažďovej vody 
 

Podzemná nádrž – slúži na zachytávanie a uskladňovanie dažďovej vody  

                                - zachytenú dažďovú vodu bude možné využívať na  zavlažovanie vysadených rastín                        
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Vytvorenie vegetačnej steny a vysadenie drevín 
 

Vegetačná stena – predstavuje vertikálnu stenu tvorenú rastlinami vysadenými 

                                  k pripravenej konštrukcii 

Dreviny -  duglaska tisolistá, hrab obyčajný a jarabina brekyňová 
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Zapracovanie problematiky zmeny klímy  a využívania dažďovej vody 
do učebných osnov 
- zrealizovali sme doplnenie učebných osnov o témy, ktoré sa týkajú zmeny klímy, hospodárenia s 

vodou a využívania dažďovej vody ako alternatívneho zdroja vody  

- učebné osnovy boli doplnené na 1. stupni v predmetoch: prírodoveda a vlastiveda a na 2. 

stupni v predmetoch biológia, geografia, fyzika , chémia  a svet práce 

PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK 

UČIVO / UČIVO SO 

ZAPRACOVANOU 

PROBLEMATIKOU 

POČET 

HODÍN 

Prvouka 1. Kráľovstvo sveta 

Voda. Dažďová voda, pitná voda, 
úžitková voda, 

zadržiavanie dažďovej 
vody 

2 

Prvouka 1. Kráľovstvo rastlín 

Životné prejavy rastlín 
sú rast, vývin, rozmnožovanie. 

Význam zadržiavania 
dažďovej vody pre 

rastliny, vodné nádrže, 
fontány, vodné steny 

2 

Prírodoveda 3. Objavujeme 
tajomstvá vody 

Pitná a minerálna voda 
Pitná voda 

Vznik minerálnej vody 
Podzemná voda 

Zasakovanie dažďovej vody 

2 

Prírodoveda 3. 

Zisťujeme, ako 
meriame objem, 

hmotnosť, čas 
a teplotu 

 

Meranie teploty 
Teplo a teplota 

Teplomer 
Teplota varu vody 

Teplota mrznutia vody 
Vplyv druhu prostredia na teplotu 

1 

Prírodoveda 4. Pátrame po 
stopách živočíchov 

Voda ako priestor na život 
živočíchov a rastlín 

Tečúca a stojatá voda 
Prepojenie zdrojov vody 

Ekosystém jazierka s 
fontánou. 

Základné znaky živočíchov žijúcich 
vo vode 

3 
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Vlastiveda 4. V súlade s prírodou 

Vznik riek, formovanie územia 
riekou, oblasti v povodí riek. 

Prameň, jazerá, gejzír. 
Rast hladiny riek, potokov. 

Jazierko. 
Zaujímavosť vytvorená človekom. 

3 

PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK UČIVO / UČIVO SO ZAPRACOVANOU 
PROBLEMATIKOU 

POČET 
HODÍN 

Biológia 5. Život vo vode a na 
brehu 

Brehové rastlinstvo. 
Vysúšanie močiarov a mokradí 2 

Biológia 5. Život na poliach a 
lúkach 

Pasienky a polia. Vyhladenie 
poľnohospodárskych pozemkov a 

pestovanie monokultúr 
1 

Biológia 8. Geologické procesy 

Magmatická a sopečná činnosť. 
Geologický vývoj planéty – výbuch 

sopiek. 
 

Vonkajšie geologické procesy. 
Pramene a gejzíry – zadržiavanie 

dažďovej vody a jej využitie 

2 

Biológia 9. Životné prostredie 
organizmov a človeka 

Faktory ovplyvňujúce ŽP organizmov 
a človeka. Príčiny a prejavy zmeny 

klímy. Povodne a extrémne intenzívne 
dažde 

 

2 

Fyzika 7. Teplota a čas 
Meranie teploty.  Podpora prírodného 
chladiča vody v malom vodnom cykle 

– fontány 

 
1 

Chémia 6. Vzduch 
Znečistenie vzduchu. Globálne príčiny 
zmeny klímy – zvýšená koncentrácia 

CO2 a skleníkových plynov 
1 

Geografia 6. Austrália, Oceánia a 
Antarktída 

Antarktída a Arktída. Topenie 
ľadovcov, stúpanie hladiny morí, 

zvýšená koncentrácia CO2, ozónová 
diera, skleníkový efekt 

1 

Geografia 7. Afrika 
Rastlinstvo a živočišstvo. Dôsledky 

odlesňovania dažďových pralesov a 
rozširovania púští 

1 

Svet práce 7. Kvetinárstvo Pestovanie okrasných rastlín. Využitie 
dažďovej vody 1 

Svet práce 8. Okrasné 
záhradníctvo 

Požiadavky jednotlivých rastlín na 
prostredie. 

Nádrže na dažďovú vodu 
Využitie dažďovej vody 

2 
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Semináre pre verejnosť a záverečná konferencia 
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