Pracovné
listy
2. časť

1. Spýtali sme sa miestnych ľudí, čo považujú za najväčší problém s vodou.
Mama Palmina
pani bývajúca v centre Korru, venuje sa výrobe šperkov
„V prvom rade to, že je slaná a v studniach aj horká. Dá sa kúpiť aj
kvalitnejšia voda z vrtov, no mnohí na to nemajú peniaze. Chudobní
chodia po vodu do studní. Tí bohatší si zvyknú kupovať vodu z vrtov
(je menej slaná) alebo si platia vozidlo, ktoré priváža vodu z vrtu do
mesta, aby nemuseli chodiť ďaleko.“

Nikolas
študent posledného ročníka secondary school (maňata vzdialená
cca 7 km od centra Korru)
„Voda tu nie je dobrá. Je veľmi slaná a často znečistená. Navyše, niektorí ľudia musia po vodu chodiť aj 7 až 15 km, pretože vrt, ktorý je
Každodenná práca žien zabezpečovanie vody.
bližšie, síce má celkom dobrú kvalitu vody, ale je spoplatnená. Viacerí
Foto: © Adriana Mahdalová
chudobní si ju nemôžu dovoliť. Občas to robia tak, že si kúpia pár litrov
tejto vody na pitie a na umývanie, varenie a pranie používajú inú vodu. Veľká vzdialenosť je problémom hlavne
pre starších ľudí, ale aj hendikepovaných. Po vodu posielajú mladých alebo deti, od ktorých sú závislí.
Ďalším problémom sú studne, počas sucha k nim chodí veľa pastierov so stádami, ktoré tam napájajú, a ľudia
potom majú problém dostať sa k vode. Taktiež sa stáva, že nejaké zviera do studne padne a uhynie, no ľudia tú
vodu naďalej používajú.“

2. Kde je voda, tam je život.
angličtina – water
arabčina – ( ادوفfawda)
čeština – voda
čínština – 水 (shuǐ)
francúzština – eau
gréčtina – νερό (neró)
hindčina – पानीपानी (paanee)
holandčina – water
chorvátčina – voda
islandčina – vatn
japončina – 水 (mizu)
luxemburčina – waasser
lotyština – ūdens
maďarčina – víz
macedónčina – водавода (voda)
nórčina – vann
portugalčina – áqua

poľština – woda
ruština – вода ода (voda)
svahilčina – maji
švédčina – vatten
španielčina – aqua
taliančina – acqa
turečtina – su
ukrajinčina – водавода вода(voda)

ník
Slov

Znečisťovanie morí odpadkami

Odlesňovanie

Znečisťovanie ovzdušia odpadovými látkami z tovární

Ropné polia – ničenie krajiny

Plytvanie pitnou vodou

Ťažba ropy z morského dna, znečisťovanie morí a oceánov + úniky ropy

Globálne otepľovanie/rozširovanie púští

Znečisťovanie riek odpadovými vodami z tovární

Topenie ľadovcov

Znečisťovanie ovzdušia spaľovaním fosílnych palív

Zakladanie skládok

Nedostatok pitnej vody

Priraď k nasledujúcim popiskom čísla negatívnych
javov z obrázka:

Vieš pomenovať negatívne javy, ktoré zobrazujú jednotlivé obrázky? Ako ovplyvňujú
prírodu, ovzdušie, vodu, pôdu…?

Zvykli sme si na určitý štandard a neuvedomujeme si, že naša pohodlnosť má negatívne dôsledky. Znečisťujeme životné prostredie, ale doplácajú na to aj nevinní – zvieratá,
rastliny a ľudia, často v najchudobnejších oblastiach sveta.

Ľudia v Afrike majú veľké problémy s vodou. Dnes už vieme, že celý svet je prepojený, najmä ak ide o sféru ovzdušia a vody. To, čo sa stane na jednom mieste sveta,
ovplyvňuje viac či menej celú Zem.

3. Ako všetko so všetkým súvisí
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4. Diskutujte…
»» ●Čo si myslíte, ktoré negatívne javy spomenuté v predchádzajúcej aktivite spolu
súvisia a ako?
»» ●Porozprávajte sa o tom, ako ľudia znečisťujú krajinu vo vašom okolí.
»» ●Čo by ste vy mohli spraviť preto, aby sa Zem tak neznečisťovala?

5. Výzva na najbližší mesiac
Aj my môžeme svojou troškou prispieť k tomu, aby sa s našou planétou zaobchádzalo šetrnejšie. Staňme sa spolu nositeľmi zmeny. Vyber si jednu – dve aktivity na ochranu životného prostredia a počas tohto mesiaca sa ich
snaž dodržiavať. Inšpirácie nájdeš aj na našej webovej stránke www.tehlicka.sk.

6. Environmentálny slovník
Nižšie sú opísané niektoré pojmy z oblasti environmentalistiky. Priraď správne pojmy k ich opisu.

Opatrenia, ktorých cieľom je znižovanie zraniteľnosti
prírodných a ľudských systémov voči súčasným a budúcim
dôsledkom klimatických zmien.

Globálne otepľovanie

Adaptácia

Klimatické zmeny

Každé priame alebo nepriame vypustenie znečisťujúcej
látky do ovzdušia.

Postupné zvyšovanie priemernej atmosférickej teploty
pripisované skleníkovému efektu antropogénneho pôvodu.

Všetky opatrenia zamerané na prevenciu a zmiernenie
klimatických zmien, pričom hlavným mitigačným
opatrením je redukovanie emisií skleníkových plynov.

Uhlíková stopa

Mitigácia

Emisia

Suma vypustených skleníkových plynov. Môže sa týkať
jednotlivca, produktu alebo podujatia. Vyjadruje vplyv
ľudskej aktivity na životné prostredie. Najčastejšie sa
používa v spojitosti s výrobkami – definuje sumu všetkých
skleníkových plynov, ktoré boli vypustené pri výrobe
daného výrobku. Najčastejšie sa vyjadruje v ekvivalentoch
oxidu uhličitého.

zmeny v zemskej klíme, ktoré majú regionálne alebo
globálne prejavy. Jav, ktorý sa prejavuje od druhej polovice
20. storočia spôsobený najmä vyšším výskytom oxidu
uhličitého v atmosfére v dôsledku spaľovania fosílnych palív.

