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PLÁN VYUČOVACEJ HODINY 

 

Téma Podpora kampane NEKUPUJTE VZDUCH 

Autor  Ing. Martina Kollárová   

© 2019 

Spojenie 

predmetov 

občianska náuka, etická výchova, slovenský jazyk, ekonomické predmety, 

právna náuka, obchod a služby 

Obsah   Občania Českej republiky majú zákon o obaloch, kde je uložená   

povinnosť, aby ten, kto uvedie obal na trh, zaistil jeho čo najmenšiu 

hmotnosť aj objem, a tak znížil množstvo odpadov. Primeraná veľkosť obalu 

je zakotvená aj v legislatíve Nemecka a Veľkej Británie. Databázu 

nadmerných obalov a aktívne spotrebiteľské webové sídlo prevádzkujú 

susedné Rakúsko a Poľsko, aj spomínané Česko.                       

Na úrovni Európskej únie táto oblasť nie je konkrétne upravená, hoci sa 

europoslanci snažili zaviesť aspoň zoznam výrobcov, ktorí používajú  

mätúce obaly pre spotrebiteľov. V našom, slovenskom  zákone o obaloch nie 

je priamo uvedená povinnosť vyrábať obaly čo najmenšie. 

Užitočné  

zdroje  

 

https://www.dtest.cz/nadmerne-obaly 

https://e.dennikn.sk/62857/nadmerne-obaly-stat-prilis-netrapia/ 

https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/nekupujte-drahy-vzduch-vo-velkom-

obale-g.html 

https://ekonomika.sme.sk/c/6822272/v-obaloch-potravin-platite-aj-za-

vzduch-brusel-to-chce-stopnut.html 

https://www.dtest.cz/kampane/vzduch 

https://www.jemne.sk/novinky/4506-preco-je-cipsov-v-balicku-tak-malo 

https://www.nestle.cz/sk/o-nestle/caste-otazky/vyrobky-a-znacky/obaly 

Zákon č. 477/2001 Sb. Zákon o obalech a o změně některých zákonů (zákon 

o obalech) - HLAVA II - ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PŘI NAKLÁDÁNÍ S 

OBALY A ODPADY Z OBALŮ - § 3 – Prevence 

Indikátory 

rozvoja 

kľúčových   

kompetencií  

Spoločenské a občianske kompetencie 

Žiaci sú schopní určiť  výrobky s nadmernými obalmi, cielene na nich 

upozorňovať a vyhýbať sa im.  

Žiaci organizujú kampaň za prijatie  zákona  o zákaze nadmerných   obalov.   

https://www.dtest.cz/nadmerne-obaly
https://e.dennikn.sk/62857/nadmerne-obaly-stat-prilis-netrapia/
https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/nekupujte-drahy-vzduch-vo-velkom-obale-g.html
https://gazduj.etrend.sk/clanky-gazduj/nekupujte-drahy-vzduch-vo-velkom-obale-g.html
https://ekonomika.sme.sk/c/6822272/v-obaloch-potravin-platite-aj-za-vzduch-brusel-to-chce-stopnut.html
https://ekonomika.sme.sk/c/6822272/v-obaloch-potravin-platite-aj-za-vzduch-brusel-to-chce-stopnut.html
https://www.dtest.cz/kampane/vzduch
https://www.jemne.sk/novinky/4506-preco-je-cipsov-v-balicku-tak-malo
https://www.nestle.cz/sk/o-nestle/caste-otazky/vyrobky-a-znacky/obaly
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 Komunikácia v materinskom jazyku  

Žiaci identifikujú spôsoby zverejňovať informácie o takýchto obaloch.  

Pomôcky: Zobrazenie výrobkov s nadmerným obalom 

 

Trvanie  45 minút  

 

 (5´) Predstavenie cieľov vyučovacej hodiny 

Motivačný rozhovor o prínosoch – menšia záťaž na životné prostredie, 

finančná stránka veci 

(25´) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10´) 

 

Kooperatívne učenie  

Rozdelenie žiakov  do skupín a zadanie úloh na vypracovanie s pomocou 

internetu: 

1. Vyhľadajte a stručne opíšte výrobky s nadmerne veľkým obalom. 

2. Aký význam by prinieslo spotrebiteľom vytvorenie databázy 

takýchto produktov ? 

3. Navrhnite kampaň ako upozorniť kamarátov, žiakov Vašej školy, 

rodičov a ďalších  spotrebiteľov na výrobky s nadmerne veľkým 

obalom.  

 

Zástupcovia skupín prezentujú svoje riešenia.  

 

Prezentácia žiakom : Súčasný stav v Európskej únii (uvedený v obsahu) 

 

Úloha pre dvojice žiakov: 

Napíšte poslancom Národnej rady Slovenskej republiky a požiadajte ich, aby 

sa  problémom nadmerných obalov zaoberali a pripravili  zákon o šetrnom  

nakladaní  s obalmi.  

Ktorých poslancov Národnej rady Slovenskej republiky chcete osloviť  

s touto požiadavkou?  

Ktoré dôvody by ste uviedli, aby ste ich o tom presvedčili? 

Myslíte si, že by ste túto výzvu poslancom mali zaslať?   

Akú reakciu od poslancov očakávate? 

 

Prezentácia výsledkov práce dvojíc a hlasovanie o tom, či takýto list žiaci 

spoločne  pripravia a odošlú.   

(5´) 

 

Záverečná diskusia a hodnotenie aktivít žiakov 
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Význam občianskej angažovanosti  pre žiaduce zmeny v spoločnosti.     

 

Zadanie domácej úlohy 

Urobiť prieskum v domácnosti a v obchodoch. Zistite, ktoré produkty  sa 

predávajú v nadmerných obaloch.   

 

 


