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Strom života vyhlasuje pre svojich členov vo veku 6 až 18 rokov Jarný 
environmentálny trojboj. Uzávierka súťaže je 31. 05. 2019 (rozhoduje 
dátum poštovej pečiatky alebo dátum odoslania e-mailu). 

Jarný environmentálny trojboj (JET) pozostáva z 9 úloh, ktorých 
náročnosť sa postupne zvyšuje. Súťaž okrem vedomostných úloh obsahuje 
aj praktické aktivity zamerané na aktívne občianstvo, dobrovoľníctvo a 
osobnostný rozvoj a úlohy podporujúce tvorivosť a rozvoj umeleckých, 
komunikačných a prezentačných zručností.

V rámci JET-u súťažíte ako kolektív. Ak ste veľkým Klubom SŽ, môžete sa rozdeliť 
na menšie kolektívy (napríklad po ročníkoch), pričom každý kolektív bude 
súťažiť samostatne. Tri najlepšie kolektívy v oboch kategóriách náročnosti 
získajú od Stromu života pekné ceny a diplom.

Ako sa zapojiť?
Vyberte si vhodnú kategóriu náročnosti, zodpovedajúcu vášmu veku, 
prípadne vyššiu. Prečítajte si zadanie úloh a urobte si plán, kedy budete 
jednotlivé úlohy riešiť. Pri každej úlohe venujte pozornosť požadovaným 
výstupom, ktoré je potrebné zaslať na hodnotenie. Pokúste sa vyriešiť všetky 
stanovené úlohy.

 

Kam zaslať výstupy?
Súťažné práce zasielajte do termínu uzávierky emailom na adresu: 
sutaz@stromzivota.sk alebo poštou:
Strom života
Jelenia 7
811 05 Bratislava
Obálku označte heslom: „JET”
V prípade e-mailového zaslania použite, prosím, dátové úložisko WeTransfer 
(stiahnite si návod).

Prajeme vám veľa úspechov!
Vaši stromáci2

sutaz@stromzivota.sk
https://wetransfer.com/
https://casopis.stromzivota.sk/files/2017/11/WeTransfer-navod.pdf
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VEDOMOSTNÁ 
ČASŤ

PRAKTICKÁ 
ČASŤ

UMELECKÁ 
ČASŤ

RAST
(náročnosť 1) Bublinkové zázraky Chlpaté kryštály Písmenový šalát

KVITNUTIE 
(náročnosť 2)

Škodlivé zlúčeniny 
v ovzduší

Odkiaľ máme 
elektrickú energiu? Chemické pexeso

ZRELOSŤ 
(náročnosť 3)

Drahokam  
v plastovom šate Vodníci Chemické prvky  

v hlavnej úlohe

Úloha č. 1 – Bublinkové zázraky

Vedeli ste, že Slovensko je aj napriek svojej malej rozlohe kráľovstvom minerálnych a 
termálnych prameňov? Na našom území sa nachádza približne 1 600 takýchto vodných 
zdrojov. Niektorí z vás už určite objavili tieto pramene počas potuliek na horách. Viacero 
z nich nájdeme aj na pultoch v predajniach. A viete, prečo by sme ich mali piť? Obsahujú 
veľké množstvo rôznych minerálov a stopových prvkov, ktoré pomáhajú správnemu 
fungovaniu ľudského tela. Poznáte názvy niektorých minerálok aj vy?

Vyhľadajte na internete zoznam a mapu minerálnych prameňov, ktoré sa využívajú na pitné 
účely. Vyberte si z nich aspoň 5, ktoré sa nachádzajú najbližšie k vašej škole. Zistite, aké a 
koľko minerálnych látok obsahujú a na aké účely sa využívajú.

Na hodnotenie nám zašlite zoznam minerálnych prameňov, ich zloženie a spracované 
informácie o účele ich využitia (pri akých zdravotných problémoch nám môžu pomôcť). 

Okolitý svet sa skladá z rôznych prvkov. V ovzduší sa nachádza kyslík, ktorý dýchame, pri 
zapálení zápalky cítime síru, klinec sa vyrába zo železa a šperky zas zo zlata či striebra. 
Vedec Mendelejev sa pred 150 rokmi zaslúžil o to, že všetky prvky okolo nás usporiadal 
do periodickej tabuľky chemických prvkov. My sa postupne zoznámime s niektorými z 
nich. 

Úloha č. 2 – Škodlivé zlúčeniny v ovzduší

V ovzduší sa nachádzajú plyny, z ktorých najväčšie zastúpenie má dusík a kyslík, 
ďalej voda vo forme vodnej pary, vodných kvapiek alebo ľadových kryštálov. Súčasťou 
vzduchu sú aj rôzne pevné prímesi, napríklad pôdne a prachové čiastočky, vulkanický 
popol, kryštály morských solí, ďalej čiastočky organického pôvodu (peľové zrná, 
výtrusy) a kozmický prach, ktorý prenikol z vesmíru do našej atmosféry. Okrem týchto 
prirodzených prímesí sa vo vzduchu nachádzajú aj látky, ktoré do ovzdušia vypustil 
človek. 

Vašou úlohou je zmapovať aspoň 9 rôznych skupín škodlivých zlúčenín v ovzduší, pomenovať 
ich negatívne účinky a uviesť zdroje ich pôvodu. Pod skupinou rozumieme rôzne zlúčeniny 
toho istého chemického prvku. Napríklad rôzne zlúčeniny dusíka tvoria jednu skupinu 
škodlivých zlúčenín. Získané informácie spracujte ľubovoľnou formou. Môžete vytvoriť 
tabuľku, plagát, myšlienkovú mapu alebo prezentáciu.

Na hodnotenie nám zašlite spracované informácie o škodlivých zlúčeninách v ovzduší.
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Úloha č. 3 – Drahokam v plastovom šate

Vedeli ste, že v mobilných telefónoch sa nachádza malé množstvo veľmi vzácnych prvkov a 
kovov? Niektoré z nich sú dokonca drahšie ako zlato. Je to spôsobené tým, že na Zemi sa 
nachádzajú len v malom množstve. Smutným faktom je, že pri ich ťažbe sa často poškodzuje 
životné prostredie alebo sa využíva aj nelegálna detská práca. Preto je v súčasnosti veľkým 
trendom recyklácia starých mobilných zariadení. Napríklad z jedinej tony opotrebovaných 
mobilných telefónov možno získať 150 gramov zlata, 3 kilogramy striebra a 100 kilogramov 
medi. Drahé kovy sa viac ako v baniach oplatí ťažiť na skládkach odpadov.

Vašou úlohou je nakresliť na veľký papier (aspoň A3) mobilný telefón vrátane jeho príslušenstva 
(napríklad nabíjačka, slúchadlá, obal). Vyhľadajte na internete informácie, aké prvky sa využívajú 
na výrobu smartfónov a ich príslušenstva. Jednotlivé prvky priraďujte ku komponentom telefónu – 
displej, batéria, elektronické súčiastky, kostra telefónu...

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu vášho diela / kresby.

Úloha č. 4 – Chlpaté kryštály

Za vhodných podmienok vznikajú z niektorých prvkov kryštály. Niektoré sú také rozšírené, 
že ich nepovažujeme za výnimočné (napríklad kryštály soli alebo cukru), iné sú naopak veľmi 
vzácne a ich cena je vysoká (napríklad diamanty). Skúste si vlastné kryštály vypestovať aj vy 
a naučte sa pri tom, ako vyzerajú základné zlúčeniny.

Vytvorte si nasýtený roztok soli a cukru. Do pohára nalejte približne 2 dcl studenej vody. Pridajte 
kávovú lyžičku soli a paličkou miešajte približne 30 sekúnd, pokiaľ sa soľ nerozpustí. Následne soľ 
pridávajte po špičkách kávovej lyžičky a roztok dôkladne rozmiešajte. Postup opakujte až pokiaľ sa 
soľ prestane rozpúšťať. Rovnaký postup opakujte s cukrom.
Z chlpatých drôtikov si vytvorte molekuly vody, metánu, cukru a amoniaku. Hotové molekuly dajte 
do misiek a zalejte ich buď roztokom soli alebo cukru. Misky dajte na slnko a nechajte vodu voľne 
odparovať. Po pár dňoch sa vám na chlpatkách začnú tvoriť kryštály soli alebo cukru.

Na hodnotenie nám zašlite fotodokumentáciu z priebehu aktivity a krátke zhodnotenie aké 
kryštály sa vám podarilo vypestovať.

Úloha č. 5 – Odkiaľ máme elektrickú energiu?

Slovensko využíva na výrobu elektrickej energie viacero zdrojov. Časť tvoria obnoviteľné a 
časť neobnoviteľné zdroje energie. Ktorý zdroj na Slovensku prevažuje?

Vyhľadajte na internete informáciu, aké zdroje energie na Slovensku využívame. Zamerajte sa na 
ten prevládajúci, spracujte jeho pozitívne a negatívne stránky a opíšte, kde na Slovensku sa vyrába 
elektrická energia z daného zdroja.
Následne vyrobte model v podobe tužkovej baterky. Na jej obal vyznačte, aký pomer (%) elektrickej 
energie pochádza z jednotlivých zdrojov (na Slovensku). Tento model umiestnite na také miesto v 
škole, aby bol dostupný aj ďalším žiakom.

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu vášho modelu a spracované informácie o prevládajúcom 
zdroji elektrickej energie na Slovensku.
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Úloha č. 6 – Vodníci

Znečisťovanie vôd je príkladom ľudskej ľahostajnosti a hlúposti, kedy ubližujeme nielen 
prírode, ale aj sami sebe. Jarné čistenie studničiek či prameňov bolo od dávnych čias 
prejavom úcty k vode. Na celom Slovensku bola rozšírená predstava, že kto vyčistí na 
jar niekoľko studničiek v chotári, bude celý rok zdravý, nebude trpieť bolesťami hlavy, 
budú mu odpustené hriechy a obci zabezpečí dostatok vlahy. Vodník predstavuje 
dobrého strážcu vody, ktorý sa o ňu príkladne stará. Staňte sa aj vy dobrými vodníkmi, 
ktorí prispejú k zlepšeniu kvality vybranej vodnej plochy!

Máte v okolí vašej školy či bydliska prameň alebo studničku? Vyberte sa tam na krátku 
prechádzku s kamarátmi a zodpovedným dospelákom (rodičia, dedko, učiteľ, ...) a pozorujte, 
či sa k nej ľudia správajú s úctou. Je okolie čisté, alebo sa tam povaľuje rôzny odpad? Pokiaľ 
je to možné, snažte sa tento odpad vyzbierať. V prípade objavenia väčších skládok odpadu 
o tom informujte starostu obce. Zo studničky vyzbierajte aj opadané lístie či konáriky, ktoré 
by pri svojom rozklade mohli znehodnotiť kvalitu vody, alebo by zabránili odtoku vody zo 
studničky. Pomocou kameňov môžete spevniť jej okraje, vybudovať k nej chodníček, či za 
pomoci dospelých zhotoviť striešku z dreva, aby na vodu nesvietilo priame slnko a bola po 
celý rok čistá a čerstvá. Ak chcete byť naozaj úžasnými vodníkmi, poproste starostu vašej 
obce, aby o vašich plánoch na väčšiu úpravu okolia vodnej plochy informoval ostatých ľudí v 
obci, napr. cez miestny rozhlas a zorganizoval spolu s vami jarnú brigádu!

Na hodnotenie je potrebné zaslať fotodokumentáciu stavu pred a po vyčistení, priebeh 
čistenia a stručný slovný opis (aký objekt bol čistený, koľko stromákov sa do čistenia zapojilo, 
množstvo vyzbieraného odpadu, kto vám pomáhal).

Úloha č. 7 – Písmenový šalát 

Z jednotlivých značiek chemických prvkov sa dajú vyskladať slová. Spojte dva, tri, štyri 
alebo i viac značiek prvkov a vytvorte slová. Nám napadlo TiNa, LiAl a PaS, treba však 
bádať a hľadať ďalej. A možno sa vám podarí vyskladať aj celú vetu. 

Na lístočky alebo na tabuľu si napíšte značky chemických prvkov, prípadne si periodickú 
tabuľku prvkov vytlačte. Čarujte so značkami a pospájajte ich do slov. Koľko rôznych slov 
dokážete vytvoriť? Úlohu môžete riešiť samostatne a spojiť  výsledky každého z vás alebo 
pracovať v tíme. Pozor, počítajú sa iba spisovné slovenské slová. Mäkčene a dĺžne si môžete 
dopĺňať podľa potreby. Na záver vytvorené slová spracujte do formy plagátu. 

Na hodnotenie nám zašlite fotografiu plagátu, prípadne aj zoznam slov, ktoré sa vám 
podarilo vytvoriť.
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Úloha č. 8 - Chemické pexeso

Máte radi pexeso? Precvičuje krátkodobú pamäť, postreh a pozornosť. Pri chemickom pexese 
sa nielen naučíte názov prvku a jeho využitie, ale prežijete aj skvelú zábavu.

Vašou úlohou je vytvoriť pexeso, kde sa na jednom obrázku bude nachádzať názov chemického 
prvku a na druhom jeho charakteristický výskyt alebo využitie. Príklady: hliník – plechovka, síra 
– sopka. Kartičiek by malo byť spolu 36, čo znamená, že si dopredu musíte pripraviť 18 párov 
chemického prvku a obrázku s jeho charakteristikou. V rohu kartičky môžete prípadne uviesť aj 
značku príslušného prvku. Kartičky vám odporúčame vyrobiť z tvrdšieho papiera, aby sa vám hneď 
nezničili. Ideálne je zalaminovať ich, aby vám vydržali čo najdlhšie. 

Na hodnotenie nám zašlite fotografie vášho chemického pexesa.

Úloha č. 9 - Chemické prvky v hlavnej úlohe

Máte medzi sebou hercov, režisérov, scenáristov, kostymérky, či maskérky? V tejto úlohe sa 
vám budú výborne hodiť. Vymyslite si krátku scénku o chemických prvkoch. Môže ísť napríklad 
o postupnú koróziu železa alebo o rozhovor v lekárni, kde sa radíte o kúpe minerálnych látok. 
To je len pár našich tipov, ktoré vás majú naviesť k zaujímavému scenáru.

Najprv si premyslite scenár – kde sa bude scénka odohrávať a o čo v nej pôjde. My dávame 
jednoduchú podmienku: musí to byť scénka na tému chemické prvky. Potom si nachystajte rekvizity 
a kostýmy, vyberte vhodné miesto na natáčanie a nacvičte jednotlivé časti. Keď si budete istí, že 
všetko funguje na sto percent, klapne klapka a dáte sa do natáčania.

Na hodnotenie nám zašlite vaše video / videá. 
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