
 

 
 

V tejto aktivite sa účastníci správajú ako inžinieri energetici, ktorí identifikujú spôsoby 
ako je možné ušetriť energiu a ako sa  ňou nehospodárne nakladá v domácnosti, v škole 
alebo pri ich podnikaní. Naučia sa tiež mnoho spôsobov, ako osobne každodenne šetriť 
energiu. Bude to mať podobu imaginárnej miestnosti určenej pre školskú triedu, ktorú 
navrhnú tak, aby bola energeticky tak efektívna ako je to maximálne možné. 

 
 
Ľudia používajú energiu vo všetkých aspektoch svojho života - na varenie, osvetlenie 
a zábavu. Veľa množstvo energie sa spotrebuje v budovách ako sú naše školy a 
podniky. Aby sme ušetrili peniaze a znížili vplyv na životné prostredie, mnoho ľudí sa 
snaží znížiť svoju spotrebu energie. Budovy spotrebujú asi 40% všetkej spotrebovanej 
energie. Väčšina tejto energie je produkovaná v tepelných elektrárňach, ktoré 
mimoriadne znečisťujú okolie a spôsobujú problémy v oblasti životného prostredia. 

 
 
Celková dĺžka vzdelávacej aktivity je 2 hodiny 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita je určená pre študentov a zamestnancov, ktorí absolvovali modul 
Energetická efektívnosť. 
 

 
 
Účastníci aktivity vypracujú koncepčný návrh svojej vlastnej triedy tak, aby 
prostredníctvom vhodných druhov obnoviteľných zdrojov energie a energetickej 
efektívnosti dosiahli minimálnu energetickú náročnosť. Energetické vstupy a výstupy 
navrhnutej triedy zaznačia na papier. Naučia sa, ako jednotlivé zariadenia (ako sú 
solárne panely, účinné osvetlenie, počítače, merače energie a pod.) navzájom na seba 
pôsobia a ako ich použiť aby vytvorili prostredie, ktoré produkuje len toľko elektrickej 
energie, koľko sa skutočne využije. 

 
 

Po absolvovaní tejto aktivity budú študenti schopní: 
• vysvetliť, kde a aká elektrická energia sa v triede využíva, 
• navrhnúť spôsob využitia  energie z obnoviteľných zdrojov pre konkrétnu situáciu, 
• navrhnúť viaceré spôsoby, ako môžu budovy šetriť energiou. 
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Postupujte podľa nasledujúcich krokov tak, aby ste vytvorili návrh energeticky 
najúčinnejšej miestnosti: 
 

 na hárok papiera nakreslite v mierke miestnosť triedy a uistite sa, kde sú 
dvere, okná, vodovodné batérie, strecha atď., 

 zaznačte spotrebiče, ktoré budete používať ako napríklad počítače, svetlá, 
elektrické ohrievače, digitálne displeje a pod., 

 zaznačte vonkajšie zariadenia, ktoré poskytnú alternatívne energie a čisté 
technologie - kompost, nádrž na vodu (odkvap by mal ústiť zo strechy do 
nádrže), nosič na bicykle, elektromer (umiestnený na budove), solárne panely 
(na streche), veterné turbíny (na streche, alebo v blízkosti budovy). 

 
Skúste premýšľať o tom, kde by tieto zariadenia mali byť umiestnené tak, aby v 
ideálnom prípade najefektívnejšie generovali energiu. Ak to považujete za vhodné, 
použite rôzne typy energeticky úsporných zariadení a technológií. 
Na záver vypočítate aká je možné úspora energie každý deň, ak uvažujete so spotrebou 
elektrickej energie na kúrenie, chladenie, osvetlenie atď. 
 

 
 
Vo svojom návrhu pre energeticky efektívnu miestnosť zoberte do úvahy: 

• Čo z odpadu, ktorý sa v triede vyhadzuje, by mohlo byť recyklované? 

• Ako by sme mohli uskladniť veternú energiu, ktorá je generovaná v noci, aby sme 

ju mohli využiť počas dňa? 

• Čo produkuje väčšie množstvo energie? Veterné elektrárne alebo solárne 

panely? 

• Je vhodné pridať veternú turbínu do návrhu? (Premýšľajte napríklad o 

dôsledkoch hluku)  

• Existujú aj iné formy energie z obnoviteľných zdrojov, ktoré je možné použiť vo 

vašej  triede? 
 

 

Vzdelávacia aktivita môže byť realizovaná malou skupinou alebo jednotlivcom. 
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