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Skleníkový efekt 

Shrnutí 

V průběhu úlohy žáci pochopí princip skleníkového efektu. Uvědomí si, že skleníkový efekt je 

přirozený jev, díky němuž je na Zemi možný život. Pochopí roli oxidu uhličitého při zvyšování projevu 

skleníkového efektu a uvědomí si vliv činnosti člověka na zvyšování koncentrace oxidu uhličitého v 

atmosféře. V rámci rozšiřovací úlohy pochopí pozitivní vliv rostlin na ochlazování atmosféry.  

V průběhu experimentu budou žáci pozorovat změny teploty v uzavřené skleněné nádobě s obsahem 

oxidu uhličitého a bez něj. Budou pracovat s běžným laboratorním teploměrem a zapisovat výsledky 

do tabulky. Naměřená data budou interpretovat. 

Cílová skupina 

ZŠ od 7. ročníku a SŠ 

Časová náročnost 

Ideálně dvě 45 minutové jednotky v odstupu  1 - 2 týdnů 

Prostorové požadavky 

Lze provádět v jakékoli učebně, nutný je dostatečný přístup slunce – nejlépe dostatek místa na 

okenním parapetu. 

Klíčové otázky 

 Jak se projevuje skleníkový efekt? 

 Způsobuje oxid uhličitý nárůst teploty ve skleníku (v atmosféře)? 

 Ovlivňují rostliny projevy skleníkového efektu? 

Získané dovednosti a znalosti 

 Pochopí princip skleníkového efektu a uvědomí si, že skleníkový efekt sám o sobě je vlastně 

pozitivní jev, díky němuž můžeme žít na Zemi. 

 Zjistí, že projevy skleníkového efektu se v přítomnosti oxidu uhličitého zvyšují.  

 V rámci diskuse vyvodí zdroje oxidu uhličitého na Zemi a uvědomí si příspěvek lidské činnosti 

ke zvyšování jeho hladiny v atmosféře. 

 Uvědomí si roli rostlin při snižování hladiny oxidu uhličitého. 

 Event. v rámci rozšiřovací úlohy se seznámí s „chladící schopností rostlin“ a pochopí význam 

rostlin pro atmosféru 

Návaznost na RVP 

Úloha navazuje na znalosti fyziologie rostlin – fotosyntéza, dýchání, transpirace, fyziologie živočichů – 

dýchání, dále na tematický celek ochrana a tvorba životního prostředí. 
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Materiál 

Čtyři uzavíratelné skleněné nádoby stejné velikosti (skleněná akvária, nebo velké zavařovací láhve  -  

o objemu minimálně  4l), rašelina, sklářský písek, laboratorní teploměr, 5 stejně velkých kádinek, 

destilovaná voda, hydroxid sodný (pecičky), pinzeta, 3 zkumavky. Pro rozšiřovací úlohu event. 1 

umělá a jedna živá rostlina v květináči, bezdotykový infračervený teploměr (nejjednodušší modely se 

cenově pohybují kolem 1000 Kč) 

Podrobné pokyny 

Úlohu je nejlépe řešit ve dvou oddělených vyučovacích jednotkách mezi nimiž je minimálně 1 týden 

času, během něhož „příroda pracuje za nás“. Před první vyučovací jednotkou je možné dát žákům za 

domácí úkol zjistit co nejvíce informací o skleníkovém efektu a skleníkových plynech z Internetu a 

sdělovacích prostředků. 

1. Vyučovací jednotka: Motivace a založení pokusu 

Úvodní část – přiblížení skleníkového efektu: „Představte si, že jste s rodiči v létě na dovolené. Je 

horký letní den.  Necháte stát auto na parkovišti se zavřenými okny a jdete na zmrzlinu. Když po čase 

přijdete, jak je v autě? Proč?“ Žáci zapíší odpovědi do pracovního listu. Nechte studenty formulovat 

své myšlenky a poté korigujte. Výsledkem by mělo být vysvětlení principu skleníkového efektu.  

Připodobnění Země k zaparkovanému autu – i nad zeměkoulí je jakýsi poklop, který má stejný účinek 

jako sklo v uzavřeném automobilu. Tímto poklopem je zemská atmosféra, která obsahuje tzv. 

skleníkové plyny. Díky „ skleníkovému efektu“ se povrch Země ohřívá na životu příznivou 

teplotu,(průměrná roční teplota cca 15o C) bez něj by průměrná teplota na Zemi byla hluboko pod 

bodem mrazu (cca -18° C). 

Brainstorming: Jaké znáte skleníkové plyny? Proč se tedy mluví o hrozbě skleníkového efektu? Zde 

využijeme informací, které si žáci samostatně zjišťovali za domácí úkol. Mezi skleníkovými plyny byl 

jmenován i oxid uhličitý. Seznámíme žáky s informací, že hladina oxidu uhličitého během posledních 

cca 200 let narůstá stále rychleji.  Co vše je zdrojem oxidu uhličitého na Zemi? (Brainstorming). 

Vyvodíme hlavní badatelskou otázku: Skutečně může oxid uhličitý zvyšovat teplotu ve skleníku? (na 

povrchu Země?)  

Pro žáky ZŠ: Na úrovni ZŠ ještě žáci nebudou schopni samostatně navrhnout postup celého 

experimentu. Seznámíme je tedy s postupem experimentu, ale snažíme se, aby se aktivně zapojovali 

do přípravy: 

Do 2 z připravených skleněných nádob odměříme stejné objemové množství (např. 250 ml) rašeliny. 

Do třetí nádoby odměříme totéž množství sklářského písku. Čtvrtou necháme prázdnou. Žáci vědí, že 

oxid uhličitý je uvolňován do atmosféry v procesu dýchání. V rašelině je velké množství organické 

hmoty, která „dýchá“ a uvolňuje oxid uhličitý. Vysvětlíme žákům, že hydroxid sodný má schopnost 

„vychytávat“  ze vzduchu oxid uhličitý (reaguje s ním podle rovnice 2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O ). 
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Nyní je možnost pro zapojení žáků: Vymyslete, jak v uzavřené skleněné nádobě s rašelinou vyrobím 

prostředí bez oxidu uhličitého? (Žáci odpovídají, učitel koriguje správný postup) – tj.: Do zkumavky 

vložíme cca 5 peciček hydroxidu sodného a zkumavku umístíme do jedné z nádob s rašelinou – 

opatrně zapíchneme do rašeliny tak, aby okolo hrdla zkumavky volně proudil vzduch. Během několika 

dnů je veškerý oxid uhličitý z nádoby odstraněn.  Do připravených 5 kádinek odměříme stejné 

množství destilované vody (např. 100ml) a 4 kádinky umístíme po jedné do každé z připravených 

skleněných nádob. Nyní tedy máme připravené tyto 4 varianty: a) Nádoba s rašelinou a zkumavkou s 

hydroxidem sodným, b) Nádoba s rašelinou, c) Nádoba se sklářským pískem, 4) Nádoba prázdná 

(důkaz existence skleníkového efektu jako takového). Nádoby pevně uzavřeme (zavařovací láhve 

zavíčkujeme, pokud používáme akvária, přiklopíme je skleněnou deskou apod.) a umístíme na světle. 

5. kádinku s vodou necháme stát vedle skleněných nádob  volně - jako kontrolní, tj. srovnávací 

varianta. 

Pro žáky SŠ: Seznámíme žáky se schopností hydroxidu sodného reagovat se vzdušným oxidem 

uhličitým a dáme jim za úkol navrhnout postup experimentu a vytvořit seznam pomůcek pro 

experiment. 

2. vyučovací jednotka – Vlastní měření a interpretace získaných dat 

Rozdíly v teplotě uvnitř nádob jsou patrné již po několika hodinách, je ale zapotřebí, aby nádoba byla 

vystavena slunečnímu záření. Ideálně tedy měření provádíme za slunného dne. Sluneční záření lze ale 

nahradit i umělým zdrojem světla – lampa – zde je potřeba dbát na to, aby všechny 4 pokusné 

nádoby i volná kádinka měly srovnatelné světelné podmínky (byly stejně daleko od zdroje záření). 

Pokud používáme umělé světlo, je potřeba nádoby osvětlovat po dobu cca 10 hodin před vlastním 

měřením teploty. 

Skleněné nádoby postupně otevřeme a ihned po otevření změříme teplotu vody v kádince. 

Neměřené hodnoty zapíšeme do tabulky v pracovním listu. Teplota vody ve volné kádince je nejnižší 

– nepůsobil zde skleníkový efekt. Srovnáme s teplotou v prázdné skleněné láhvi, která je vyšší. Žáci se 

přesvědčí o samotné existenci skleníkového efektu. Teplota vody ve skleněné nádobě s rašelinou je 

vyšší než teplota vody ve skleněné nádobě s rašelinou a hydroxidem sodným, protože v této nádobě 

nebyl přítomen oxid uhličitý – byl „vychytán“ hydroxidem sodným. Pro srovnání jsme provedli měření 

i v nádobě se sklářským pískem (sklářský písek neobsahuje žádnou organickou hmotu, která by 

dýchala a uvolňovala tak do ovzduší oxid uhličitý). Teplota vody v nádobě se sklářským pískem je 

přibližně stejná jako teplota vody v nádobě s rašelinou a hydroxidem sodným a v prázdné skleněné 

nádobě.  

Žáci samostatně vyvodí a formulují závěr.  

Rozdělte žáky do skupin a dejte jim za úkol se zamyslet, jak lidská činnost může zvyšovat hladinu 

oxidu uhličitého v atmosféře nebo jak na druhé straně člověk může přispět k zastavení růstu 

koncentrace oxidu uhličitého v atmosféře. Náměty zakreslují do pracovního listu. Zástupce skupiny 

pak přednese náměty a jednotlivé skupiny navzájem diskutují. 
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Rozšiřovací úloha: Pod skleněný poklop umístíme 1 živou rostlinu v květináči a dostatečně ji zalijeme. 

Pod druhý skleněný poklop umístíme srovnatelně velkou (ideálně i stejného tvaru a barvy) rostlinu 

umělou – také v květináči. Obě rostliny umístíme ke zdroji záření – lampa nebo za slunného dne na 

okno. Po cca dvou hodinách změříme infračerveným bezdotykovým teploměrem teplotu povrchu 

listu. Povrch listu živé rostliny je výrazně chladnější než povrch listu umělé rostliny. Vysvětlení: Živá 

rostlina transpiruje, tedy vydává vodu z těla ve skupenství plynném. K vytvoření vodní páry rostlina 

spotřebovává teplo a tím ochlazuje svůj povrch a ve volné přírodě také své bezprostřední okolí. Dejte 

žáků za úkol zamyslet se nad rolí rostlin v atmosféře. Jak mohou rostliny ovlivnit hladinu oxidu 

uhličitého v atmosféře? Jak mohou jinak přispět k ochlazování atmosféry? 

Možné modifikace úlohy: 

Úlohu lze koncipovat také jako průběžné měření: Do nádob umístíme teploměry natrvalo a 

odečítáme teplotu v průběhu týdne. Je potřeba zvolit takovou skleněnou nádobu, do které se 

teploměr vejde, event. vytvořit otvor např. v plastovém víku používané zavařovací láhve, kterým 

protáhneme teploměr a jeho okolí pevně utěsníme např. plastelínou. V případě, že teploměr je 

umístěn v nádobě trvale, není potřeba měřit vodu v kádince, ale můžeme měřit přímo teplotu 

vzduchu ve skleněné nádobě. 
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Pracovní list 

Varianta pro ZŠ: 

1. V horkém letním dnu necháte auto se zavřenými okny stát na slunci. Co se stane s teplotou 

uvnitř vozidla? Co se děje za slunného dne s teplotou uvnitř skleníku v botanické zahradě? 

 

                                                                   (podle www.wikipedia.com - upraveno) 

 

Teplota uvnitř zaparkovaného auta se............................................. 

 

Teplota uvnitř skleníku se …....................................................... 

 

 

2. Jaké znáte skleníkové plyny? 

 

…................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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3. Experiment:  

Pomůcky: žáci zapisují dle návodu učitele 

 

 

Pracovní postup: žáci zapisují dle pokynů učitele 

 

 

 

 

Výsledky: Zapište, jaké teploty jste naměřili v kádince s vodou, která nebyla ve skleněné nádobě a v 

kádince s vodou v prázdné skleněné nádobě. Porovnejte. Dále zapište teploty v kádinkách s vodou 

uvnitř skleněné nádoby s oxidem uhličitým a bez oxidu uhličitého a porovnejte.  

 Volná kádinka Prázdná skleněná 

nádoba  

Skleněná nádoba 

s rašelinou 

Skleněná nádoba s 

rašelinou a NaOH  

Skleněná 

nádoba s 

pískem 

Teplota 

vody 

     

 

4. Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má skleník na teplotu 

vody v kádince? 

….......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má oxid uhličitý na 

teplotu ve skleníku? 

….......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 
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Na základě svých znalostí o fotosyntéze rostlin formulujte odpověď na otázku: jaký vliv mohou mít 

rostliny na množství oxidu uhličitého v atmosféře? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

 

5. Do levé poloviny listu zakreslete krajinu, ve které podle vašeho názoru bude narůstat 

hladina oxidu uhličitého. Do pravé poloviny zakreslete krajinu, ve které hladina oxidu 

uhličitého narůstat nebude, nebo bude dokonce klesat. 

 

                                                                                        

Mnoho CO2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Málo CO2 
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Varianta pro SŠ: 

1. V horkém letním dnu necháte auto se zavřenými okny stát na slunci. Co se stane s 

teplotou uvnitř vozidla? Co se děje za slunného dne s teplotou uvnitř skleníku v 

botanické zahradě? 

 

 (podle www.wikipedia.com – upraveno) 

 

Teplota uvnitř zaparkovaného auta se............................................. 

 

Teplota uvnitř skleníku se …....................................................... 

 

 

2. Jaké znáte skleníkové plyny? 

…................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

 

 

http://www.wikipedia.com/
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3. Navrhněte postup experimentu, kterým:   

a) dokážete, že teplota ve skleníku je vyšší než teplota v jeho okolí 

b) zjistíte, zda oxid uhličitý má vliv na teplotu ve skleníku 

K dispozici máte několik velkých uzavíratelných skleněných nádob, dále rašelinu, o které víte, že 

obsahuje velké množství organického materiálu, z něhož se uvolňuje do ovzduší oxid uhličitý 

dýcháním, sklářský písek, který organický materiál neobsahuje. Dále máte k dispozici hydroxid 

sodný, který reaguje s oxidem uhličitým v ovzduší a tzv. ho „ vychytává“ - tedy z ovzduší 

odstraňuje. Zapište návrh postupu experimentu a kompletní seznam pomůcek: 

 

Pomůcky: 

 

 

 

 

Prac. postup: 

 

 

 

 

4. Výsledky: Zapište, jaké teploty jste naměřili v kádince s vodou, která nebyla ve skleněné 

nádobě a v kádince s vodou v prázdné skleněné nádobě. Porovnejte. Dále zapište teploty v 

kádinkách s vodou uvnitř skleněné nádoby s oxidem uhličitým a bez oxidu uhličitého a 

porovnejte.  

 Volná kádinka Prázdná skleněná 

nádoba  

Skleněná nádoba 

s rašelinou 

Skleněná nádoba s 

rašelinou a NaOH  

Skleněná nádoba 

s pískem 

Teplota 

vody 
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Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má skleník na teplotu 

vody v kádince? 

….......................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Na základě výsledků experimentu formulujte odpověď na otázku: Jaký vliv má oxid uhličitý na 

teplotu ve skleníku? 

….......................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................... 

Na základě svých znalostí o fotosyntéze rostlin formulujte odpověď na otázku: jaký vliv mohou mít 

rostliny na množství oxidu uhličitého v atmosféře? 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................... 

5. Do levé poloviny tabulky zapište seznam lidských činností, které podle vašeho názoru 

vedou k nárůstu hladiny oxidu uhličitého. Do pravé poloviny zapište, které lidské činnosti 

vedou k poklesu hladiny oxidu uhličitého. 

Zvyšují množství CO2 Snižují množství CO2 

 


