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 Појам фосилних горива;  

 Шта спада у фосилна горива? 

 Где се користе фосилна горива? 

 Штетност фосилних горива; 

 На који начин спречити употребу фосилних горива? 

 Где се налазе обновљиви извори енергије? 

 Шта су обновљиви извори енергије? 

 НАША ПОРУКА! 

Садржај: 



 Фосилна горива представљају руде које су формиране 
природним процесима (мртви организми – фосилни 
остатци биљака и животиња) и они садрже енергију која 
потиче из древне фотосинтезе. 

 

 Ова горива садрже висок проценат угљеника и 
угљеноводоника. 

 

 Старост организама и фосилних горива броји се у више 
стотина милиона година. 

Појам фосилних горива 



 Тресет 

 

 Угаљ (све врсте) 

 

 Нафта 

 

 Земни плин 

Шта спада у фосилна горива? 



Фосилна горива се користе у свакодневном животу! 

Где се користе фослина горива? 



 Коришћење фосилних горива је веома штетно и 

одражава се на еколошке последице. 

 

 Због примене фосилних горива долази до појава 

киселе кише и глобалног загревања планете а све је 

узрок сагоревања фосилних горива. 

Штетност фосилних горива 



 

 Користимо обновљиве изворе енергије и самим тим 

штитимо нас и нашу животну средину. 

На који начин спречити употребу 

фосилних горива? 



 Обновљиви извори енергије налазе се у природи и 

могу се обнављати. 

 Они никада не могу да нестану. 

 Технологија обновљивих извора енергије има веома 

важну улогу у смањењу CO2 у атмосфери и самим 

тим доприноси смањењу ефекта стаклене баште. 

Где се налазе обновљиви извори 

енергије? 



 Обновљиви извори енергије су енергија водотокова, 

ветра, сунчева енергија, биомаса, геотермалне 

енергије и сл. 

Шта су обновљиви извори 

енергије? 



 

Будимо одговорни према себи, свом 

окружењу, околини и планети! 

 

Тежимо да користимо природне 

обновљиве изворе енергије! 

Наша порука: 



Хвала на пажњи! 


	Како смањити употребу фосилних  горива?
	Садржај:
	Појам фосилних горива
	Шта спада у фосилна горива?
	Где се користе фослина горива?
	Штетност фосилних горива
	На који начин спречити употребу фосилних горива?
	Где се налазе обновљиви извори енергије?
	Шта су обновљиви извори енергије?
	 Будимо одговорни према себи, свом окружењу, околини и планети!  Тежимо да користимо природне обновљиве изворе енергије!
	Хвала на пажњи!

