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ČISTÍCÍ POMŮCKY

vysavač smetáček 
a lopatka

mop

kartáčedrátěnkautěrkyhoubakartáč WC

kbelík stěrka



ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY

usnadňují úklidové práce

některé je možné nahradit 
ekologickými variantami

chemické 
prostředky

některé znečišťují životní prostředí



SYMBOLY POUŽÍVANÉ PRO OZNAČNÍ 
CHEM. PŘÍPRAVKŮ

zdraví 
škodlivé

nebezpečné 
pro životní 
prostředí

žíravéhořlavéjedovaté

ekologické



SAPONÁTY

syntetické odmašťovací prostředky

často obsahují fosfáty

mytí nádobí, podlah, obkladů aj.

Ekologická náhrada :



PROSTŘEDKY NA WC

některé jedovaté

narušují rovnováhu 
mikroorganismů

čištění záchodových mís

Ekologická náhrada :



Ekologická náhrada :

ČISTÍCÍ PRÁŠKY A PASTY

velké množství chemikálií

formaldehyd

čpavek

etanol

jemný písek s bělidly

čištění van, umyvadel, dřezů



Ekologická náhrada :

LEŠTIDLA NA NÁBYTEK

základem jsou syntetické složky silikon

rozpouštědla

umělé vůně



Ekologická náhrada :

LEŠTIDLA NA KOV

obvykle obsahují čpavek

jedovaté ropné 
destiláty
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METODICKÝ LISTMETODICKÝ LIST

DRUH MATERIÁLU: DRUH MATERIÁLU: výuková prezentacevýuková prezentace

CÍL: CÍL: prezentace je určena jako textová podpora prezentace je určena jako textová podpora 
při osvojování základních poznatkůpři osvojování základních poznatků

OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají rozčlenění čistících prostředků, OČEKÁVANÉ VÝSTUPY:      žáci znají rozčlenění čistících prostředků, 
dovedou se orientovat v jejich nabídce a užitídovedou se orientovat v jejich nabídce a užití

KLÍČOVÁ SLOVA: KLÍČOVÁ SLOVA: čistící pomůcky, čistící prostředkyčistící pomůcky, čistící prostředky

METODICKÉ POZNÁMKY: METODICKÉ POZNÁMKY: prezentace se využívá při výkladu učiva prezentace se využívá při výkladu učiva 
vyučující pomocí prezentace seznamuje vyučující pomocí prezentace seznamuje 
žáky se základními pojmy daného učivažáky se základními pojmy daného učiva
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