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Je ti bližšia divoká 

energia vetra alebo 

žiarivé teplo slnka?

Aj my sme zvedaví a chceme sa 

O TEBE niečo dozvedieť.

Akým zvieraťom 

chceš byť jeden 

celý deň?

Kde žije tvoje 

obľúbené zviera?

Radšej vesluješ 

po rieke alebo sa 

potápaš 

v oceáne?

Recykluješ 

dostatočne?

Máš radšej beh  

alebo bicyklovanie?
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Nestrácajme 

čas, tak sa do 

toho pustime!

Naša nádherná planéta je v nebezpečenstve, pretože 
sme sa o ňu dobre nestarali. Zem je vzácny domov 
pre nás, ľudí, ale aj pre rastliny a živočíchy, ktoré tu 
žijú s nami.

Prečo je naša planéta 
v nebezpečenstve?

Koľko ľudí je na planéte?

Je nás viac ako 7,7 miliardy. To znamená 7 700 000 000 
ľudí. Každý z nás má nejakú dôležitú úlohu. Tak sa spojme 

a zachráňme spolu planétu Zem!

Kto sa správa 
ekologicky?

Byť ekologický znamená naučiť 
sa, ako udržať Zem šťastnú 

a zdravú – a potom pre to niečo 
spraviť. Potrebujeme zmenu!

Ľudia zničili  

môj domov.  

Potrebujem pomoc!

Miesto, kde žijeme,  

sa volá životné prostredie. 

Moje prirodzené prostredie 

je bambusový les.

Ľudia vytvoria 

toľko smradľavých 

odpadkov!

Autá a továrne 

vypúšťajú 

znečisťujúce plyny.

Znečisťujúce plyny 

smrdia a nie sú dobré 

pre naše pľúca a mozog.

My všetci!



4 5

Nestrácajme 

čas, tak sa do 

toho pustime!

Naša nádherná planéta je v nebezpečenstve, pretože 
sme sa o ňu dobre nestarali. Zem je vzácny domov 
pre nás, ľudí, ale aj pre rastliny a živočíchy, ktoré tu 
žijú s nami.

Prečo je naša planéta 
v nebezpečenstve?

Koľko ľudí je na planéte?

Je nás viac ako 7,7 miliardy. To znamená 7 700 000 000 
ľudí. Každý z nás má nejakú dôležitú úlohu. Tak sa spojme 

a zachráňme spolu planétu Zem!

Kto sa správa 
ekologicky?

Byť ekologický znamená naučiť 
sa, ako udržať Zem šťastnú 

a zdravú – a potom pre to niečo 
spraviť. Potrebujeme zmenu!

Ľudia zničili  

môj domov.  

Potrebujem pomoc!

Miesto, kde žijeme,  

sa volá životné prostredie. 

Moje prirodzené prostredie 

je bambusový les.

Ľudia vytvoria 

toľko smradľavých 

odpadkov!

Autá a továrne 

vypúšťajú 

znečisťujúce plyny.

Znečisťujúce plyny 

smrdia a nie sú dobré 

pre naše pľúca a mozog.

My všetci!



76

Čo je vzduch?
Vzduch tvoria rôzne plyny.  
Obaľuje Zem ako mäkká perina.  
To sa nazýva atmosféra.

Povrch Zeme uvoľňuje teplo a časť 
z neho unikne do vesmíru.

Väčšinu 
atmosféry tvorí 

dusík. Ktoré ďalšie 
plyny tvoria 
atmosféru?

Ľudia dýchajú kyslík 

a vydychujú oxid 

uhličitý.

Listy rastlín 

využívajú oxid uhličitý 

ako potravu.  

Vyrábajú kyslík.

Prečo Zem 
potrebuje perinu?

Zahrieva sa Zem?

Áno! Veci, ktoré ľudia robia, 
vyrábajú viac skleníkových plynov. 
To znamená, že sa zachytí viac 

tepla a Zem je teplejšia. Toto sa 
nazýva globálne otepľovanie. 
Ovplyvňuje to naše počasie, 
a to nazývame klimatické 
zmeny.

78 % dusík

21 % kyslík

1 % ostatné 
plyny vrátane 

oxidu uhličitého

Plyny v atmosfére zachytia časť 
tepla a odrazia ho späť na Zem. Tak 

má naša planéta príjemnú teplotu 
vhodnú na život. To sa nazýva 

skleníkový efekt.

Svetové oceány sa 

otepľujú a ľadovce 

v mojom arktickom 

domove sa roztápajú.

Plyny v atmosfére, 

ktoré zachytávajú 

teplo, ako je oxid 

uhličitý a metán,  

sa nazývajú  

skleníkové plyny.

Atmosphere

Perina zo vzduchu 
udržuje na našej 
planéte perfektnú 
teplotu!

Keď slnečná energia 
dosiahne zemskú atmosféru, 

časť z nej cez ňu prenikne 
a zohreje povrch Zeme.

1.

2.

3.
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