
Témata U4energy – září: Učíme se znát energii 

 

 1  

  

UČÍME SE ZNÁT ENERGII 

 

 

CO JE TO ENERGIE 

 
Energie je všude kolem nás. Potřebujeme ji při chůzi, abychom tělo uvedli do pohybu. Při 

vaření potřebujeme energii, s jejímž přispěním přeměňujeme syrové přísady v chutné jídlo. 

Denně se díváme na televizi, posloucháme hudbu, používáme vodu, brouzdáme po internetu 

a svítíme si – a při všech těchto úkonech spotřebováváme energii.  

 

MĚŘENÍ ENERGIE  

 

Energie se měří v joulech (viz mezinárodní soustava jednotek SI). Množství energie, které se 

promění za jednotku času, se popisuje veličinou zvanou výkon (P); výkon se měří ve 

wattech, přičemž jeden watt odpovídá jednomu joulu za sekundu. To znamená, že za jednu 

hodinu stroj o výkonu 1 kW spotřebuje 1h x 1kW = 1 kWh čili 3 600 000 joulů (3 600 sec x 

1 000 W).  

 

EMISE CO2  

 
Uhlík je čtvrtým nejhojnějším prvkem ve vesmíru a stavební jednotkou všech živých 

organismů na Zemi; kupříkladu naše tělo je z 18% složeno z uhlíku. Fosilní paliva, např. 

ropa, přírodní plyn a uhlí, vznikly z pozůstatků organismů, jež před miliony let zůstaly pod 

povrchem země. Uhlík obsažený v těchto palivech je využíván k výrobě energie potřebné v 

Co vlastně o  
energii víš? 
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průmyslu i v soukromí. Uhlík reaguje s kyslíkem, přičemž vzniká oxid uhličitý (CO2). Velké 

množství CO2 se při spalování fosilních paliv uvolňuje do atmosféry. 

CO2 je jedním z prvotních a nejvýznamnějších skleníkových plynů na Zemi. Tyto plyny 

pomáhají zadržovat určitou část energie, jež se uvolňuje na zemském povrchu. Tato energie 

tedy nevyprchává do vesmíru, a atmosféra planety Země se ohřívá.  Tento jev je znám pod 

názvem skleníkový efekt. CO2 byl v atmosféře přítomen vždy a je jednou ze základních 

podmínek našeho klimatu, avšak v důsledku činnosti člověka se jeho hodnoty podstatně 

zvyšují, což způsobuje změny klimatu. Taková situace vyžaduje, abychom něco podnikli a 

naučili se s energií chytřeji hospodařit.  

 

ENERGETICKÉ ÚSPORY A ŠETŘENÍ ENERGIÍ  

 
Energii lze šetřit tak, že snížíte spotřebu elektřiny a topení. Nepřímo šetříte, když se 

na základě hodnověrných informací rozhodnete pro úsporné řešení v oblasti 

dopravy, používání vody a jídla, hospodaření s odpady atd. Čím méně energie 

spotřebujete, tím méně emisí CO2 vzniká.  

 

Více se dozvíte, budete-li v příštích měsících pravidelně číst sekci věnovanou tématu 

energie! 

 

TÉMATA PRO ČINNOSTI/DISKUSE 

 Pokuste se zformulovat definici pojmu energie.  

 Vytvořte seznam deseti úkonů vyžadujících energii, které vykonáváte každodenně. 
Dokážete určit, jaké formy energie se u nich využívá?  

 Zamyslete se, jak to bylo s energií, kterou používali vaši rodiče a prarodiče, když byli 
ve vašem věku. Co se změnilo? Můžete rovněž porovnat vaši spotřebu energie se 
spotřebou vašeho vrstevníka v rozvojových zemích.  

 Jakých hlavních energetických zdrojů se ve vaší zemi využívá při produkci energie? 

 Zmapujte různé energetické zdroje a všímejte si, které jsou obnovitelné a které 
neobnovitelné 

 Představte si svět bez zásob energie (bez elektřiny, bez topení …). Jak by to změnilo 
váš život?  

 Jaké je rozdíl mezi hospodaření s energií a šetřením energií?  
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 Prohlédněte si u vás ve škole topnou soustavu a měřicí přístroje (elektroměr a 

plynoměr); fotografujte, analyzujte a diskutujte!. 

 S pomocí dotazníku U4energy stanovte, jakou spotřebu energie má v současné době 

vaše škola a vaše domácnost. 

 Ve škole  udělejte audit a zjistěte, kde se energií plýtvá. Jaké jsou závěry? Podobný  

audit udělejte i doma a potom debatujte o tom, jak byste mohli s energií hospodařit 

lépe, a to ve škole i doma. 

 
 

UŽITEČNÉ ODKAZY 

 
Prohlédněte si zdroje ve své mateřštině: 
 

 Dětský koutek – databáze výuky o energii: 

 
 

 Změny klimatu:  
http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm 
 

 

 Zásoba zdrojů U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

TIPY & FAKTA 

 
1. Energii máme dvojího druhu: potenciální a kinetickou. Potenciální energie je energie 

akumulovaná (shromážděná), zatímco energie kinetická vzniká při pohybu. 
 

2. Za 24 hodin spotřebuje běžná stowattová žárovka 2.4 kW h  
 

3.  Uhlí, ropa a přírodní plyn jsou fosilní paliva, jež vznikla z kdysi živých organismů, které 
miliony let odpočívají pod povrchem země. 
 

4.  Existují dva druhy energetických zdrojů: obnovitelné a neobnovitelné.  
 

5.  Energie větrná, solární, vodní, geotermální a energie z biomasy náleží ke zdrojům 
obnovitelným a jejich objem je neomezený, protože je lze opakovaně dobíjet. 
 

6.  Potrava obsahuje energii ‘chemickou’. Vaše tělo ji přetváří v jiné formy energie, jako je 
kupříkladu energie kinetická, jež vám umožňuje pohybovat se, chodit, běhat a hrát si!  
 
 
 

http://ec.europa.eu/environment/climat/campaign/index.htm

