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SPOZNÁVAME ENERGIU 

 

 

ČO JE ENERGIA 

 
Energia je všade vôkol nás. Keď kráčame, potrebujeme energiu, aby sa naše telo začalo 

hýbať. Keď varíme, potrebujeme energiu, aby sme mohli surové prísady premeniť na chutné 

jedlo. Každý deň pozeráme televíziu, počúvame hudbu, používame vodu, surfujeme po 

internete a zažíname svetlá. Na všetky tieto veci spotrebúvame energiu. 

 

ENERGIU MERIAME 

 

Energiu meriame v jouloch (pozri Medzinárodnú sústavu jednotiek – I.S). Výkon (P) sa 

používa na to, aby sme vyjadrili rýchlosť, akou sa premieňa energia, meria sa vo wattoch. 

Jeden watt sa rovná 1 joulu za sekundu. To znamená, že stroj s výkonom 1kW by za 1 

hodinu spotreboval 1h x 1kW = 1kWh, alebo 3 600 000 joulov ( 3 600 s x 1 000 W). 

 

EMISIE CO2  

 
Uhlík je štvrtým najrozšírenejším prvkom vo vesmíre a stavebným prvkom všetkých živých 

organizmov na zemi. Napríklad, naše telo z 18% pozostáva z uhlíka. Fosílne palivá, 

napríklad ropa, zemný plyn a uhlie, pochádzajú z pozostatkov organizmov, ktoré pred 

miliónmi rokov zostali pod povrchom zeme. Uhlík, ktorý tieto palivá obsahujú, sa používa na 

výrobu energie na priemyselné a súkromné účely. Uhlík reaguje s kyslíkom a vytvára oxid 

uhličitý (CO2). Keď spaľujeme fosílne palivá, do ovzdušia sa uvoľnuje veľké množstvo CO2. 

 
Čo vieš o 
energii? 
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CO2 je jedným z primárnych a najvýznamnejších skleníkových plynov na zemi. Tieto plyny 

zadržiavajú časť energie uvoľnenej z povrchu zeme, ktorá by mala uniknúť do vesmíru. 

Výsledkom toho je, že atmosféra zeme sa zohrieva. Poznáme to ako skleníkový efekt. CO2 

bol vždy prítomný v atmosfére a vplýva na to, aké máme podnebie, ale následkom ľudskej 

aktivity sa podstatne zvýšila jeho úroveň, čo spôsobilo, že naše podnebie sa mení a musíme 

podniknúť kroky a rozumnejšie využívať našu energiu. 

 

ŠETRENIE A ZACHOVÁVANIE ENERGIE 

 
Energiu môžeš šetriť, ak  znížiš jej spotrebu na elektrinu a vykurovanie. Energiu 

môžeš šetriť aj nepriamo - svojou informovanou voľbou, pokiaľ ide o dopravu, vodu 

a potraviny, triedenie odpadu, atď. Menej použitej energie znamená menej emisií 

CO2 . 

 

Prečítajte si aj ďalšie informácie v sekcii o energetických témach, ktoré prinesieme počas 

nasledujúcich mesiacov a dozviete sa viac! 

 

AKTIVITY/TÉMY NA DISKUSIE 

 Skúste sformulovať definíciu energie.  

 Urobte zoznam desiatich vecí, ktoré každodenne robíte, a na ktoré potrebujete 
energiu. Viete povedať, aký druh energie vyžadujú? 

 Porozmýšľajte, aký druh energie používali vaši rodičia alebo starí rodičia, keď boli vo 
vašom veku. Čo sa zmenilo? Taktiež môžete porovnať svoju spotrebu energie so 
spotrebou vašich rovesníkov v krajinách tretieho sveta. 

 Aké sú hlavné zdroje energie, ktoré sa používajú na výrobu energie vo vašej krajine? 

 Zmapujte rôzne zdroje energie a odlíšte obnoviteľné a neobnoviteľné zdroje energie. 

 Predstavte si svet bez zásob energie (bez elektriny, bez vykurovania …). Ako by sa 
zmenil váš život?  

 Aký je rozdiel medzi energetickou účinnosťou a šetrením energie? 

 Zamerajte sa na systém vykurovania vo vašej škole, pozrite si merače elektriny 

a plynu, urobte fotografie, urobte ich analýzu a diskutujte. 
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 Použite dotazník U4energy, aby ste  mohli posúdiť, ako v súčasnosti využívate 

energiu v škole a doma. 

 Vo svojej škole urobte kontrolu a zistite, kde sa plytvá energiou. Aké sú vaše 

zistenia? Urobte podobnú kontrolu doma a potom diskutujte o tom, ako by sa dala 

energia v škole aj doma lepšie využívať. 

 
 

UŽITOČNÉ ODKAZY 

 
Pozrite si zdroje o energii pripravené vo vašom jazyku na týchto stránkach: 
 

  Kids Corner - databáza materiálov k vzdelávaniu o energii: 

 
 

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

 

 Archív zdrojov U4energy: 
www.u4energy.eu 

 

TIPY & FAKTY 

 
1. Energia môže byť dvojaká, potenciálna a kinetická. Potenciálna energia je uložená energia, 

zatiaľ čo kinetická energia vzniká pohybom. 
 

2. 100 wattová žiarovka za 24 hodín spotrebuje 2,4 kWh.  
 

3. Uhlie, ropa a zemný plyn sú fosílne palivá, ktoré kedysi pred miliónmi rokov vznikli zo živých 
organizmov uchovaných pod povrchom zeme.  
 

4. Existujú dva rôzne zdroje energie - obnoviteľné a neobnoviteľné. 
 

5. Veterná energia, slnečná energia, energia biomasy a vodná energia sú obnoviteľné zdroje 
energie, ich zásoby sú neobmedzené a dajú sa dopĺňať.  
 

6. Jedlo uchováva „chemickú energiu“. Tvoje telo premieňa túto energiu na iné formy energie, 
napríklad na kinetickú energiu, vďaka ktorej sa môžeš hýbať, chodiť, bežať a hrať! 
 
 
 

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

