
 

 
 
V tejto vzdelávacej aktivite sa dozviete, aká je funkcia atmosféry a čo je dôvodom 
ochladzovania a otepľovania Zeme. Pokus bude realizovaný pomocou skleneného 
pohára a ľadových kociek, symbolizujú Zem a teplotu Zeme. 
 
Vezmite tri 3 priehľadné poháre alebo šálky. Do každého pohára alebo šálky dajte jednu 
kocku ľadu. Zakryte prvý pohár priehľadnou fóliou. Aj druhý pohár prikryte priehľadnou 
fóliou, do ktorej urobíte niekoľko pravidelne rozmiestnených otvorom perom. Tretí pohár 
nechajte nezakrytý.  
Následne umiestnite poháre na slnečné miesto a zmerajte čas, za ktorý sa kocka ľadu 
roztopí. Výsledné časy zaznamenajte do tabuľky.  
 

 
 
Je zrejmé, že náš súčasný životný štýl a znečistenie ovzdušia nie sú dlhodobo 
udržateľné. Ako narastá počet obyvateľov Zeme, naše prírodné zdroje sú vyčerpané 
a znečistenie ovzdušia je väčšie ako atmosféra zvládne. To má vplyv na Zemi a na 
životné podmienky na Zemi. Dozviete sa o nich v tejto vzdelávacej aktivite. 
 

 
 
Vzdelávacia aktivita trvá približne 60 minút. 
 

 
 
Študenti odborného vzdelávania a prípravy účastníci C-TEST kurzu Environmentálna 
výchova. 
 

 
 
Pri tomto experimente budete skúmať ako vplýva prítomnosť, resp. neprítomnosť 
atmosféry Zeme na teplotu ovzdušia. Zároveň zistíte dôsledky existencie atmosféry pre 
životné podmienky na Zemi. 
 

 
 
Dva zakryté poháre predstavujú ako krajina s atmosférou. Fólie, ktoré predstavujú 
atmosféru, fungujú ako skleník: fólia udržuje teplo vnútri pohára (Zeme). V pohári 
zakrytom fóliou s otvormi je teplo schopné z pohára občas uniknúť. To je dôvod, prečo 
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sa kocka ľadu v tomto pohári rozpúšťa pomalšie, než v pohári zakrytom fóliou bez 
otvorov. Tomuto javu sa hovorí prirodzený skleníkový efekt . 
V pohári zakrytom fóliou bez otvorov nie je teplo schopné uniknúť, takže teplota v pohári 
je vyššia. V dôsledku tejto vyššej teploty sa kocky ľadu topia rýchlejšie. Tento ja sa 
nazýva zosilnenie skleníkového efektu a spôsobený je prítomnosťou prírodných 
skleníkových plynov ale aj plynov produkovaných ľuďmi . 
Nezakrytý pohár predstavuje krajinu bez atmosféry. Teplo uniká z pohára okamžite, 
v dôsledku čoho je teplota v tomto pohári najnižšia, a to preto sa kocky ľadu rozpúšťajú 
veľmi pomaly . 
 

 
 
Položte si nasledujúce otázky: Roztavia sa kocky ľadu súčasne? V ktorom pohári sa 
kocka ľadu roztopí ako prvá? A ktorá kocka ľadu sa roztopí ako posledná? V ktorom 
pohári bola najvyššia teplota a v ktorom najnižšia? Čo to znamená pre životné 
podmienky na Zemi? Môžeme žiť na planéte bez atmosféry? Keď produkujeme viac 
plynov ako je prirodzené, čo sa stane s atmosférou? 
 

 
 
Pre experiment nie sú potrebné žiadne špeciálne technológie. 
 

 
 
Použité transparentné poháre a kocky ľadu budú reprezentovať Zemi a teplotu na Zemi. 
Ľad v pohároch  umiestnených na Slnku, orne demonštrujú rozdiel medzi zvyšujúcou sa 
teplotou za prítomnosti atmosféry tam, kde atmosféra nie je. 
 

 
 
Aktivita môže byť realizovaná jednotlivcom alebo skupinou študentov. 
 

 
 

– 3 kocky ľadu rovnakej veľkosti 
– 3 priehľadné sklenené poháre 
– 1 kus transparentnej plastovej fólie 
– 1 hodiny 
– pero a papier 
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