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Energia v krajine

Výrobca elektriny: Príspevok do novín
Spoločnosť WindGen má záujem vybudovať veterný park so siedmimi turbínami v obci Energovce.

Vaša úloha
Ste redaktormi miestneho večerníka a šéfredaktor vás žiada, aby ste sa zúčastnili verejného
zhromaždenia v obci, uskutočnili rozhovory s miestnymi obyvateľmi a zistili informácie o veternej
energii. Tieto informácie budú podkladom pre váš príspevok. Výsledkom vašej práce môže byť
novinový článok, ale aj televízny alebo rozhlasový príspevok. Následne príspevok odprezentujete
pred triedou.
Príspevok musí obsahovať:
•
•
•
•
•

správu o zhromaždení
názory miestnych obyvateľov na veterný park
stručný prehľad o veternej energii
informácie o klimatických zmenách
informácie o iných veterných parkoch na Slovensku

Rozdeľte si jednotlivé témy; nepracujte všetci iba na jednej.
Tu je zopár tipov, ktoré vám uľahčia prácu. Využite všetky dostupné informácie, ale snažte sa
v rámci tímu nevyužívať všetci tie isté informácie.
Tvorba príspevku

Názory miestnych

Odpovedzte na otázky, ktoré sa zvyknú
pýtať redaktori, aby príspevok znel čo
najdôveryhodnejšie.

Pri stretnutí s miestnymi obyvateľmi
a zisťovaní informácií o Energovciach musíte
vedieť rozlíšiť medzi faktom (overenou
skutočnosťou) a názorom.

• Kto (je za výstavbu a kto proti)?
• Čo (sa presne plánuje)?
• Prečo (sa má veterný park vybudovať
v Energovciach)?
• Kde (sa má presne stavať)?
• Kedy (sa má stavať)?
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Na úvod vám pomôžu nasledovné otázky. Váš
príspevok by sa mal rovnako venovať obom
stranám diskusie. Rozdiel medzi faktami
a názormi isto dobre poznáte (pozri Názory
miestnych).

• Fakt je niečo, čo je jednoznačné a dá sa
overiť: „Zem je guľatá.“
• Názor je úsudok o skutočnosti, teda čo si
niekto o niečom myslí: „Zmrzlinu má rád
každý.“
Poskytnite všeobecný pohľad na pocity
ľudí a vyberte si zaujímavé pripomienky,
ktoré podľa vášho názoru podporujú alebo
odmietajú stavebné plány. Nezabudnite sa
venovať obom diskusným táborom rovnako.
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Stručný prehľad o veternej energii
Buďte struční a poskytnite fakty. Na úvod vám pomôžu nasledovné otázky.
•
•
•
•
•

Odkiaľ sa berie?
Ako fungujú turbíny?
Ako môžeme využiť veternú energiu na výrobu elektriny?
Kde ju nájdeme?
Aké sú výhody a nevýhody veterných parkov pri výrobe elektriny?

Informácie o klimatických zmenách
Venujte sa klimatickým zmenám z vedeckého aj geografického hľadiska.
• Pri vedeckom pohľade opíšte proces vzniku klimatických zmien.
• Pri zemepisnom hľadisku sa venujte dôsledkom – čo spôsobujú klimatické zmeny
našej planéte?
Informácie o iných veterných parkoch na Slovensku
Nájdite si informácie o jednom alebo viacerých veterných parkoch.
Na úvod zopár otázok, aby ste si informácie dokázali dobre poskladať:
• Kde sa veterný park nachádza?
• Koľko má turbín?
• Koľko energie vyrobí?
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Môžete napríklad aj porovnať dva rôzne veterné parky.

