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Set 1

www.climatefresk.org7

Ľudské aktivity (vyrábanie vecí, kúrenie a 
klimatizovanie domácností a budov, 

jazdenie autami, lietanie...) spotrebúvajú
množstvo energie a to vedie ku zvyšovaniu

koncentrácie CO2 v atmosfére.

Set 1

www.climatefresk.org13

Za posledných 100 rokov sa
skleníkový efekt zvyšoval kvôli
zvyšujúcemu sa CO2 a metánu. 

Následkom je otepľovanie
planéty.

Potrebujete jednu sadu kariet pre každú skupinu (6 až 8 ľudí), papier s rozmermi 
1x2 metre, ceruzky, gumy, farebné perá a lepiacu pásku.

–
–

Ako hrať?

Úvaha Kreativita Prezentácia Spätná väzba

Cieľom každej skupiny je usporiadať všetky karty podľa príčin a následkov 
klimatických zmien a nakresliť šípky medzi týmito kartami na ilustrovanie týchto 
vzťahov.
Vždy dokončite usporadúvanie kariet z jednej série, predtým ako prejdete na 
ďalšiu. 
Časy: 1 hodina na usporiadanie kariet, 1 hodina na dekoráciu koláže and 1 hodina 
na prezentáciu výsledkov, spätnú väzbu a diskusiu.

Set 1

www.climatefresk.org4

Na naštartovanie auta musíme
páliť benzín alebo naftu, kým

lietadlá sú poháňané leteckým
petrolejom. Tieto palivá

vypúšťajú CO2.



Topenie morského ľadu
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Nárast teplôt

21 °C

Používam kúrenie alebo klimatizáciu
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Topenie ľadovcov
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Set 2

www.climatefresk.org3

Klimatizácia a kúrenie
spotrebúvajú energiu. Ich 

používanie preto vypúšťa CO2.

Set 2

www.climatefresk.org16

Ľadovce môžeme nájsť v horách ako 
sú Alpy alebo Himaláje, ale takisto v 

Grónsku a Antarktíde. V súčasnosti sa 
roztápajú kvôli narastajúcim teplotám 

vzduchu, čo má za následok 
zvyšovanie hladiny mora.

Set 1

www.climatefresk.org18

Roztápanie morského ľadu nie je 
zodpovedné za zvyšovanie morskej 
hladiny. Je to to isté ako ľad, ktorý 

sa roztopí v pohári vody a 
nespôsobí pretečenie pohára.

Set 1

www.climatefresk.org21

Kvôli skleníkovému efektu sa už 
teplota na Zemi zvýšila o +1°C a 
stále stúpa, čo môže mať vážne 

následky pre našu planétu. 



Otepľovanie oceánov
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1) Vyparovanie

2) Oblaky

3) Dážď

4) Rieky

Narušenie vodného cyklu
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Riečne záplavy
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Vlny horúčav
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Set 2

www.climatefresk.org26

Narušenie vodného cyklu môže 
spôsobiť intenzívnejšie dažde. Tie 

môžu spôsobiť riečne záplavy. 

Set 2

www.climatefresk.org36

Globálne zvyšovanie teplôt má 
za následok znásobovanie vĺn 

horúčav.

Set 2

www.climatefresk.org17

Oceány absorbujú veľkú časť tepla 
spôsobeného skleníkovým efektom 

a preto teplota vody narastá.

Set 2

www.climatefresk.org20

Vodný cyklus je reťazec medzi 
vyparovaním vody, tvorbou oblakov, 

dažďa, riek atď. Ak sa pôda a oceány 
otepľujú, vyparovanie vody sa 
znásobuje a cyklus sa narúša.
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Kupujem si veci Jem mäso
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Zvyšovanie hladiny mora
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Biodiverzita
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Set 3

www.climatefresk.org22

Hladina mora sa zvyšuje ako 
následok roztápania ľadovcov.

Set 3

www.climatefresk.org25

Zvieratá a rastliny sú ovplyvnené 
zmenami teplôt a vodného cyklu. 

Niektoré druhy už vyhýnajú.

Set 3

www.climatefresk.org2

Všetko, čo si kupujeme, 
pochádza z priemyslu, ktorý

vypúšťa množstvo Oxidu
uhličitého (CO2). CO2 je 

skleníkový plyn.

Set 3

www.climatefresk.org8

Kravy sú prežúvavce. Vylučujú metán
keď vypúšťajú vetry a grgajú. Metán je 

skleníkový plyn tak ako CO2, ale je 
ešte silnejší.



Suchá
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Produkcia potravy
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Zatopenie pobrežia
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Cyklóny
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Set 3

www.climatefresk.org33
Zatopenie pobrežných oblastí sú 
záplavy spôsobené zvyšovaním 
hladiny mora. To znamená, že 

dediny a mestá na pobreží ako aj 
malé ostrovy môžu v budúcnosti 

vymiznúť.
Set 3

www.climatefresk.org34

Cyklóny využívajú energiu z teplých 
vôd na hladine oceánu. Preto sa 

zosilňujú keď sa voda otepľuje. Ich sila 
sa tak znásobuje kvôli globálnemu 

otepľovaniu.

Set 3

www.climatefresk.org30

Narušenie vodného cyklu 
môže spôsobiť suchá.

Set 3

www.climatefresk.org32

Existuje risk, že produkcia 
potravy klesne kvôli zmenám 
teplôt, suchám, cyklónom a 

záplavám.



Hladomor
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Klimatickí utečenci
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–
–

Oskenujte a pridajte
sa k nám!

Kontaktuje organizáciu "La 
Fresque du Climat« (Climate
Fresk):
contact@climatefresk.org

Kontaktuje autora Cédric 
Ringenbach 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Použitie tejto hry na komerčné účely je povolené za 10% licenčný
poplatok alebo 3€ za účastníka v prípade interného využitia. 
Obsiahla licencia je dostupná na www.climatefresk.org/licence/. 
Platba môže byť uskutočnená na: www.climatefresk.org/fees/.

Nekomerčné použitie tejto hry je chránené licenciou Creative 
Commons BY-NC-ND.

Klimatická koláž bola vytvorená Cédricom Ringenbachom. Jej 
distribúcia je spravovaná neziskovou organizáciou ''La Fresque du 
Climat".

Slovenský jazyk

SK-SK

–
–

Oskenujte a pridajte
sa k nám!

Kontaktuje organizáciu "La 
Fresque du Climat« (Climate
Fresk):
contact@climatefresk.org

Kontaktuje autora Cédric 
Ringenbach 
+33 7 54 57 86 65 
contact@bluechoice.fr

Použitie tejto hry na komerčné účely je povolené za 10% licenčný
poplatok alebo 3€ za účastníka v prípade interného využitia. 
Obsiahla licencia je dostupná na www.climatefresk.org/licence/. 
Platba môže byť uskutočnená na: www.climatefresk.org/fees/.

Nekomerčné použitie tejto hry je chránené licenciou Creative 
Commons BY-NC-ND.

Klimatická koláž bola vytvorená Cédricom Ringenbachom. Jej 
distribúcia je spravovaná neziskovou organizáciou ''La Fresque du 
Climat".

Slovenský jazyk

SK-SK



Kľúč riešení

Kľúč riešení
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Set 3

www.climatefresk.org37

Zníženie produkcie potravy 
bude mať za následok 

hladomor.

Set 3

www.climatefresk.org39

Hladomor, záplavy a suchá nútia 
viac a viac ľudí opustiť ich krajinu 

a žiť inde.


