
Písomný výstup pedagogického klubu Environmentálna výchova v školskej 

praxi 

Príloha 

I. Prierezové témy vo vyučovaní 
 

Povinnú súčasť obsahu vzdelávania tvoria prierezové témy, ktoré sa spravidla prelínajú vo 

všetkých tematických okruhoch (Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra) a vzdelávacích oblastiach 

(perceptuálno-motorickej, kognitívnej, sociálno-emocionálnej). Prierezové témy (tematiky) je 

moţné implementovať do vyučovacieho procesu viacerými formami. Buď tvoria integrovanú 

súčasť vzdelávacieho obsahu oblastí vzdelávania a vhodných vyučovacích predmetov, buď je 

to samostatný predmet v rámci rozširujúcich hodín, alebo je vhodná forma projektu či forma 

kurzu. Samozrejme, nevyhnutnou podmienkou účinnosti a neformálnej realizácie témy je 

pouţívanie aktivizujúcich, interaktívnych učebných metód. Výber spôsobu a času realizácie 

prierezovej témy je v kompetencii kaţdej školy.  

Na úrovni niţšieho sekundárneho vzdelávania sú do vyučovacieho procesu podľa ŠVP 

zavedené tieto prierezové témy: 

- Multikultúrna výchova 

- Mediálna výchova 

- Osobnostný a sociálny rozvoj 

- Environmentálna výchova 

- Dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke 

- Ochrana ţivota a zdravia 

- Regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra 

- Tvorba projektu a prezentačné zručnosti 

Kaţdá prierezová téma je obšírne definovaná, má vymedzené ciele a obsahovú stránku .   

 

Rýchlo sa meniaca realita súčasnej globalizovanej spoločnosti s masívnym prenikaním 

nových technológií a prehlbovaním sociálnych rozdielov medzi jednotlivými skupinami 

obyvateľstva ovplyvňuje postoje, hodnotový systém ţiakov a mení ich konanie. Táto 

skutočnosť sa musí odzrkadliť aj vo vzdelávaní. Vhodným prostriedkom na to sú práve 

prierezové tematiky, ktoré sa svojím obsahom a výchovným zameraním premietajú do 

vymedzených vzdelávacích oblastí, dopĺňajú ich, prepájajú ich obsah s aktuálnym dianím v 

spoločnosti, s kaţdodennou skúsenosťou ţiaka a konkrétnej triedy. V tomto zmysle 

prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných kompetencií 

ţiakov .   



 

Skúsme sa pozrieť, ktoré prierezové témy by sme mohli implementovať do výučby 

prírodovedných predmetov cez vymedzené ciele ako súčasť učebného obsahu daných 

predmetov. V tomto prípade sa v ŠkVP vo všeobecnej časti uvádzajú len ciele prierezovej 

témy, prípadne vyučovacie predmety, v ktorých sú napĺňané.  

 

a) Osobnostný a sociálny rozvoj (všetky predmety) – cieľom je prispieť k tomu, aby (si) 

ţiak:  

- porozumel sebe a iným; 

- optimálne usmerňoval vlastné správanie;  

- osvojil si, vyuţíval a ďalej rozvíjal zručnosti komunikácie a vzájomnej spolupráce; 

- nadobudol základné prezentačné zručnosti osvojené na základe postupného 

spoznania svojich predpokladov a uplatňoval ich pri prezentácii seba a svojej práce;  

- získal a uplatňoval základné sociálne zručnosti pre optimálne riešenie rôznych 

situácií; 

- rešpektoval rôzne typy ľudí a ich názory a prístupy k riešeniu problémov 

 

b) Výchova k manţelstvu a rodičovstvu (Biológia) - cieľom je prispieť k tomu, aby (si) 

ţiak:  

- osvojil základné poznatky o biologických, psychických a sociálnych zmenách, ktoré 

ovplyvňujú vývin jeho osobnosti v súčasnosti i v budúcnosti; 

- získal základné predpoklady pre zodpovedné rozhodnutia v oblasti partnerských 

vzťahov, manţelstva a rodičovstva;  

- osvojil zásady bezpečného správania a porozumel rizikám v oblasti sexuality;  

- uprednostňoval základné princípy zdravého ţivotného štýlu a nerizikového správania 

vo svojom (kaţdodennom) ţivote 

 

c) Environmentálna výchova (všetky predmety) -  je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode s ohľadom na organizmy a 

ich ţivotné prostredie; 

- rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a vo svojom okolí;  

- poznal moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu ţivotného prostredia, podieľal sa 

na aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu ţivotného prostredia 

širšieho okolia (školy, obce...); 



- získal informácie o zásahoch človeka do ţivotného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

- rozlišoval technológie a výrobky šetrné k ţivotnému prostrediu; 

- šetrne sa správal k prírodným zdrojom; 

- aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia ţivotného prostredia 

 

d) Mediálna výchova (Informatika) - je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- uvedomil význam a vplyv médií vo svojom ţivote a v spoločnosti;  

- nadobudol základné technické zručnosti potrebné pre pouţívanie médií a médiá 

vyuţíval zmysluplne; 

- pochopil a rozlíšil pozitíva a negatíva vyuţívania, vplyvu médií a ich produktov; 

- získal kritický odstup od mediálnych produktov a ich obsahov a rozpoznal mediálne 

spracovanú realitu;  

- osvojil si zodpovedný prístup pri vyuţívaní médií na komunikáciu a vytváranie 

vlastných mediálnych produktov 

 

e) Multikultúrna výchova (Geografia) - je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- rešpektoval prirodzenú rozmanitosť spoločnosti;  

- spoznal rozličné tradičné aj nové kultúry a subkultúry;  

- akceptoval kultúrnu rozmanitosť ako spoločenskú realitu;  

- uplatňoval svoje práva a rešpektoval práva iných ľudí;  

- mal moţnosť spoznať naše kultúrne dedičstvo a rozvíjal tak svoju kultúrnu identitu 

 

f) Ochrana ţivota a zdravia (Biológia) - je prispieť k tomu, aby (si) ţiak:  

- rozpoznal nebezpečné situácie ohrozujúce ţivot a zdravie; 

- osvojil si praktické zručnosti v sebaochrane; 

- pochopil dôleţitosť poskytnutia pomoci iným v prípade ohrozenia zdravia a ţivota;  

- vedel poskytnúť predlekársku prvú pomoc;  

- mal moţnosť cieľavedome rozvíjať svoju telesnú zdatnosť a odolnosť organizmu na 

fyzickú a psychickú záťaţ v náročných ţivotných situáciách;  

- orientoval sa pri pohybe a pobyte v prírode .   

 

 

 

 



Závery a odporúčania: 

 

1. Potreba dbať na „aktívne implementovanie“ prierezových tém do vyučovacieho 

procesu, vzhľadom na odporúčania ŠVP. 

2. Zamerať zvýšenú pozornosť na prierezové témy, ktoré reflektujú súčasné potreby 

a nevyhnutnosti doby. 
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II. Environmentálna výchova (ďalej ako ENV) 

      

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné predmety). 

Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, špeciálnych 

návykov a zručností upozorňujeme ţiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré si uţ osvojili 

na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokáţu skutočne pochopiť globálne 

problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu ţiakov k efektívnej 

ochrane a udrţateľnému stavu ţivotného prostredia.  

Environmentálna výchova (ENV) umoţňuje ţiakom získať vedomosti, zručnosti, postoje a 

návyky k ochrane a zlepšovaniu ţivotného prostredia dôleţitého pre trvalo udrţateľný 

ţivot na Zemi. Vedie ţiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov 

človeka, organizmov a ţivotného prostredia, kde sú prepojené ekologické, 

ekonomické a sociálne aspekty.  

Cieľom uplatňovania prierezovej témy Environmentálna výchova je prispieť k tomu, 

aby (si) ţiak:  

 osvojil základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode s ohľadom na 

organizmy a ich ţivotné prostredie;  

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  
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 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov ţivotného prostredia;  

 poznal a vyberal konkrétne moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

ţivotného prostredia;  

 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní ţivotného prostredia školy a jej okolia;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťaţuje 

ţivotné prostredie. 

 

Odporúčame, aby vedenie školy vytváralo podmienky pre prácu koordinátorov ENV, 

ktorých úlohou je:  

 koordinovať a manaţovať ENV v škole – vypracúvať stratégiu a prípravu 

podmienok pre jej realizáciu,  

 spolupracovať s vedením školy, učiteľmi, zamestnancami, rodičmi, mimovládnymi 

organizáciami, orgánmi štátnej správy, osvetovými zariadeniami,  

 koordinovať realizáciu školských ENV aktivít,  

 koordinovať propagáciu,  

 navrhovať opatrenia na zlepšenie,  

 poskytovať odborné konzultácie a metodickú podporu 

Ak má byť implementácia ENV zmysluplná a vychádza sa zo skutočných potrieb 

učiteľov a ţiakov, je vhodné, aby sa všetci pedagógovia stretli a spoločne si ujasnili, ktoré 

ciele, v ktorom ročníku a akým spôsobom budú napĺňať.  

K zamedzeniu formálneho prístupu pri uplatňovaní ENV je dôleţitá aktívna účasť 

ţiakov a snaha o kreatívne riešenie konkrétnych problémových úloh vo vzájomnej spolupráci. 

Dôleţité sú tieţ praktické aktivity v teréne a v školských areáloch (budovanie 

ekopedagogických plôch, vyuţívanie budovy školy a školského areálu ako výučbového 

modelu pre nachádzanie moţností na zniţovanie ekologickej stopy školy). Je tieţ vhodné, aby 

boli aktivity ukončené spoločnou reflexiou (otázkami, ktoré smerujú k vyhodnoteniu 

uskutočnenej aktivity z pohľadu ţiakov: ako aktivitu vnímali, čo si uvedomili, čo im priniesla, 

či sa dozvedeli niečo nové pre svoj ţivot). Z pohľadu učiteľov ide tieţ o reflexiu smerom k 

napĺňaniu vytýčeného cieľa.  

Účinnosť pôsobenia environmentálnej výchovy sa môţe zvýšiť:  

 realizáciou relevantných mimoškolských aktivít, ako sú napríklad ekovýlety, 

exkurzie, brigády, súťaţe, besedy, premietanie ekofilmov, zber papiera, triedenie 

odpadu, zakladanie záhrady, Deň Zeme, Svetový deň vody, Svetový deň ţivotného 

prostredia, monitoring, pozorovanie, skúmanie prírody a prostredia a podobne;  



 zapájaním sa do programov, projektov a súťaţí s environmentálnym zameraním 

(Recyklohry, EnvirOtázniky, Zelený svet, Zelená škola, Modré z neba, Ţivá voda, 

Mladí reportéri pre ţivotné prostredie, Skoč do ţivota, Na skládky nie sme krátki! Deň 

Zeme, Deň mokradí, Náučný chodník základných škôl, Korešpondenčná škola 

ekológie, Škola podporujúca zdravie).  

 

Učitelia môţu spolupracovať s environmentálnymi centrami, strediskami a neziskovými 

organizáciami pôsobiacimi v tejto oblasti na podporu skvalitnenia a vytvárania 

vhodných podmienok praktickej environmentálnej výchovy v škole i mimo školy v 

súlade s cieľmi výchovy a vzdelávania.  

 

     Cieľom environmentálnej výchovy ţiakov základných a stredných škôl je formovať a 

rozvíjať ekologické a environmentálne vedomie a formovať také osobnostné kvality ţiakov, 

ktoré ich pripravia na aktívnu ochranu a tvorbu ţivotného prostredia. Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky v roku 1996 zadefinovalo v rámci učebných osnov pre základné a 

stredné školy environmentálne minimum, ktoré by si mali ţiaci osvojiť počas školskej 

dochádzky. Tieto poznatky by si ţiaci mali osvojiť v rámci výuky viacerých predmetov. 

Environmentálne minimum obsahuje nasledovné témy: zachovanie biodiverzity, 

odlesňovanie, erózia pôdy, racionálne vyuţívanie prírodných zdrojov, znečisťovanie 

ovzdušia, vody, pôdy, úbytok ozónovej vrstvy, kyslý dáţď, skleníkový efekt, spotreba 

energie, odpad, urbanizácia, populačná explózia. Obsah minima je podrobnejšie 

špecifikovaný pre I. (základné školy) a II. stupeň (stredné školy). Témy minima sú 

orientované problémovo – sústreďujú sa na pribliţovanie ekologických a environmentálnych 

problémov, nehľadajú sa ich príčiny a zdroje. Pomerne značná časť je venovaná globálnym 

problémom – úbytok ozónovej vrstvy, kyslý dáţď, skleníkový efekt, spotreba energie, 

populačná explózia a pod . 

 

     V roku 2006 bola vypracovaná nová koncepcia environmentálnej výchovy a vzdelávania 

na všetkých stupňoch škôl v SR a v systéme celoţivotného vzdelávania, ktorá bola schválená 

v júni 2006 ministrom školstva SR. Koncepcia za kľúčový faktor environmentálnej výchovy a 

vzdelávania povaţuje výchovu a vzdelávanie k trvalo udrţateľnému rozvoju (TUR). Nová 

koncepcia stanovuje štyri základné priority: prijatie filozofie, cieľov a stratégií k 

implementácii výchovy k trvalo udrţateľnému rozvoju, (2) zvýšenie kvality edukácie v oblasti 

environmentálnej výchovy, (3) inovácia environmentálnej výchovy a (4) rozšírenie Koncepcie 

environmentálnej výchovy a vzdelávania z r. 1997 o aspekt výchovy k trvalo udrţateľnému 



rozvoju (Hilbert, 2007). Následne bol vypracovaný Akčný plán k výchove a vzdelávaniu k 

trvalo udrţateľnému rozvoju. Jeho snahou je aj premietnutie výchovy a vzdelávania k TUR do 

kurikulárnej transformácie. V rámci nej sú navrhnuté nasledovné témy ţivotného prostredia: 

Prírodné vedy okolo nás, Energia a jej premeny, Proces, zmena, pohyb, Zem a vesmír, 

Zloţenie látok, Komunikácia. Okruhy sú zadefinované veľmi všeobecne, bliţšie budú 

rozpracované v rámci učebných osnov a učebných plánov. Za pozitívum kurikulárnej 

transformácie moţno povaţovať aplikáciu nových nástrojov na efektívnu výchovu a 

vzdelávanie – orientácia na ţivot, aplikácia nových progresívnych didaktických metód, 

zvýšenie kompetencií školám a pod. Na druhej strane táto voľnosť môţe spôsobiť vytlačenie 

environmentálnej výchovy na okraj výchovy a vzdelávania v tej ktorej škole. Bude to závisieť 

vo veľkej miere od environmentálnej vyspelosti pedagógov . 

 

Závery a odporúčania: 

 

1. Dôsledne dodrţiavať cieľ ENV najmä v prírodovedných predmetoch. 

2. Potreba aktualizovať v zákonoch o ENV učebné osnovy o ENV (viď poznámka). 

 

Poznámka: 

Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy (tzv. Environmentálne 

minimum) boli schválené MŠ SR 15. 4. 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1. 9. 

1996. 
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III. ENV podľa ŠVP/ŠkVP 

 

     Vzdelávacia oblasť Príroda a spoločnosť poskytuje ucelený elementárny pohľad na okolitú 

prírodu a prostredie. Učí pozorovať, citlivo vnímať a hodnotiť konanie ľudí vo vzťahu k 

ţivotnému prostrediu. V maximálnej miere vyuţíva priame pozorovanie ţiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca.  

 

     Vzdelávacia oblasť Človek a príroda zdôrazňuje pochopenie objektívnej platnosti 

základných prírodných zákonitostí, dynamických súvislostí od ekosystémov po biosféru ako 

celku, postavenie človeka v prírode a komplexnú funkciu ekosystémov vo vzťahu k ľudskej 

spoločnosti.  

 

     Vzdelávacie oblasti Človek a spoločnosť a Človek a hodnoty sa zameriavajú na súvislosti 

medzi ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu 

problematiky a poukazujú na ďalšie princípy udrţateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, 

spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi 

ľuďmi, zaistenie dôstojného ţivota ľudí.).  

 

     Vzdelávacia oblasť Zdravie a pohyb rieši problematiku vplyvu prostredia na vlastné 

zdravie a na zdravie iných. V súvislosti s problémami súčasného sveta poukazuje aj na 

dôleţitosť starostlivosti o ţivotné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí.  

 

     Dôleţitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, ktoré 

umoţňujú vyuţívať aktuálne údaje o stave ţivotného prostredia a moţnosť simulovať určité 

udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

problémov, umoţňujú nadväzovať kontakty v tejto oblasti a vymieňať si informácie v rámci 

republiky, krajín EÚ a sveta.  

 

     Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje mnoho príleţitostí na zamyslenie sa nad 

vzťahom človeka a ţivotného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho prostredia 

ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a na vnímanie 

estetických kvalít ţivotného prostredia . 

 



Metodické usmernenie k zavádzaniu prierezovej témy do iŠkVP  (podľa SPU): 

Prierezové témy priaznivo ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania funkčných 

kompetencií ţiakov. Sú povinnou súčasťou školského vzdelávania.  

Environmentálna výchova je v iŠVP formulovaná prostredníctvom špecifických 

cieľov, ktoré má ţiak postupne naplniť do konca stupňa vzdelávania. Cieľom uplatňovania 

tejto prierezovej témy je prispieť k tomu, aby ţiak:  

na 1. stupni základnej školy:  

 osvojil si základné pravidlá a zručnosti pre správanie sa v prírode vzhľadom na 

organizmy a ich ţivotné prostredie;  

 rozpoznal hlavné zmeny vo svojom okolí na základe pozorovania prírody;  

 rozpoznal hlavné charakteristiky rôznych druhov ţivotného prostredia;  

 poznal a vyberal konkrétne moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu svojho 

ţivotného prostredia;  

 podieľal sa aktívne na zveľaďovaní ţivotného prostredia školy a jej okolia;  

 správal sa šetrne k prírodným zdrojom, uskromnil sa v spotrebe, ktorá zaťaţuje 

ţivotné prostredie;  

 

na 2. stupni základnej školy:  

 rešpektoval základné pravidlá pre správanie sa v prírode vzhľadom na organizmy a ich 

ţivotné prostredie;  

 rozpoznal a vyhodnotil zmeny v prírode a svojom okolí;  

 poznal moţnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu ţivotného prostredia, podieľal sa na 

aktivitách (školy) smerujúcich k ochrane a zlepšovaniu ţivotného prostredia širšieho 

okolia (školy, obce...);  

 získal informácie o zásahoch človeka do ţivotného prostredia a vyhodnotil ich 

dôsledky v lokálnych a globálnych súvislostiach;  

 rozlišoval technológie a výrobky šetrné k ţivotnému prostrediu;  

 šetrne sa správal k prírodným zdrojom;  

 aktívne sa podieľal na eliminácii znečistenia ţivotného prostredia;  

 

Prierezová téma Environmentálna výchova sa môţe realizovať:  

o ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov,  

o prostredníctvom samostatných projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov a 

pod.,  



o môţe tvoriť samostatný vyučovací predmet z rámca voliteľných (disponibilných) 

hodín.  

Tieto formy môţu byť ľubovoľne kombinované.  

 

1. ENV ako súčasť učebného obsahu vyučovacích predmetov  

Problematika environmentálnej výchovy sa prelína rôznymi oblasťami ţivota, v 

dôsledku čoho môţe byť začlenená do rôznych vyučovacích predmetov. Najčastejšie sú to 

geografia, biológia, fyzika, chémia, prírodoveda, vlastiveda, občianska náuka, etika a svet 

práce.  

V tomto prípade sa v ŠkVP vo všeobecnej časti uvádzajú len ciele prierezovej témy, 

prípadne vyučovacie predmety, v ktorých sú napĺňané.  

Ak sú ciele ENV napĺňané v rámci vyučovania konkrétnych predmetov, nie je potrebné 

ich osobitne zaznamenávať v triednej knihe.  

 

2. ENV formou projektov, seminárov, vyučovacích blokov, kurzov, ...  

 

V ŠkVP sa rozpracuje konkrétny projekt/kurz/blok,... (Čo? Kto? Kedy? Ako? ... podľa 

potrieb a charakteru projektu/kurzu/bloku).  

 

Sekcia regionálneho školstva MŠVVaŠ SR predkladá kaţdoročne výzvu na podávanie 

ţiadostí o financovanie rozvojových projektov environmentálnej výchovy a vzdelávania s 

názvom ENVIROPROJEKT s maximálnou výškou finančného príspevku 2 000 €. Výzvu 

kaţdoročne zverejňuje na svojom webovom sídle v sekcii Regionálne školstvo/Rozvojové 

projekty v regionálnom školstve:  

https://www.minedu.sk/rozvojove-projekty-v-regionalnom-skolstve/  

 

     3. ENV ako samostatný vyučovací predmet  

 

V tomto prípade je hodinová dotácia pouţitá z voliteľných (disponibilných) hodín.  

V ŠkVP sa predmet uvádza v učebnom pláne a sú preň vypracované učebné osnovy.  

Formu a rozsah učebných osnov ŠkVP platná legislatíva nestanovuje, je v kompetencii 

školy zvoliť primeraný rozsah a formu vzhľadom na svoju profiláciu a vzdelávací 

zámer. Učebné osnovy by mali obsahovať minimálne:  

 charakteristiku novovytvoreného vyučovacieho predmetu,  

 vzdelávacie ciele,  



 vymedzenie výkonu (výkonový štandard),  

 vymedzenie učebného obsahu (obsahový štandard) . 

 

Závery a odporúčania: 

 

1. Snaţiť sa vniesť problematiku ENV do aktuálnej témy kaţdého predmetu, najmä 

v prírodovedných predmetoch. 

2. Viesť ţiakov k pozitívnemu prístupu v riešení environmentálnych problémov. 

3. Aktívne sa zapájať vlastnou činnosťou do minimalizácie environedostatkov. 

 

Pouţitá literatúra 
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IV. Vyučovací proces v 21. storočí z pohľadu ENV  
 

     Problematika environmentálnej výchovy v súvislosti s čoraz väčším vplyvom človeka na 

jeho ţivotné prostredie predstavuje jednu z najaktuálnejších tém súčasnosti. Oveľa viac ako 

v minulosti na nás z kaţdej strany „útočí“ environmetálna problematika. Problémy ţivotného 

prostredia, či uţ na lokálnej, alebo aj globálnej úrovni, sa týkajú kaţdého z nás, lebo k nim 

väčšou či menšou mierou, niekedy vedome, niekedy nevedome, prispievame. A práve tu 

nastupuje učiteľ ako významný činiteľ ovplyvňujúci environmentálne povedomie svojich 

ţiakov – prostredníctvom implementácie prvkov environmentálnej výchovy do vyučovania. 

 

     Z hľadiska ŠVP sa na environmentálnu výchovu pozeráme ako na prostriedok, ktorý môţe 

ovplyvniť environmentálne povedomie ţiakov. Jej úlohou je prispieť k rozvoju osobnosti 

ţiaka tak, aby rozumel vzťahom medzi človekom a jeho ţivotným prostredím, vedel ich 

analyzovať a hodnotiť na základe svojich vedomostí o zákonitostiach, ktoré riadia ţivot na 

Zemi, rozumel súvislostiam medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/environmentalna_vychova.pdf
http://www.statpedu.sk/files/articles/dokumenty/statny-vzdelavaci-program/environmentalna_vychova.pdf
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rôznych oblastiach sveta a akceptoval súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a 

vlastnú zodpovednosť vo vzťahu k ţivotnému prostrediu.  

 

     Úloha pedagógov je v danej oblasti nezastupiteľná napĺňaním cieľov edukačného procesu 

prispievajú k rozvoju kľúčových kompetencií ţiakov, ktoré sa okrem iného prejavujú aj 

v budovaní environmentálneho cítenia a správania sa ţiakov. Učiteľ by tu nemal byť len 

poskytovateľom informácií k problematike, ale svojím environmentálnym správaním 

a konaním by mal byť sám vzorom pre svojich ţiakov . 

 

     Agenda 2030 pre udrţateľný rozvoj Organizácie Spojených národov je doposiaľ 

najkomplexnejším súborom globálnych priorít pre dosiahnutie udrţateľného 

rozvoja. Kľúčovými princípmi Agendy 2030 vytýčenými v dokumente schválenom Valným 

zhromaţdením OSN v septembri 2015 „Transformujeme náš svet: Agenda 2030 

pre udrţateľnýrozvoj“sú transformácia,integrácia a univerzálnosť.aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaaaaaaaaaaa 

     Transformačnú silu Agendy 2030 predstavuje 17 cieľov udrţateľného 

rozvojarozpracovaných do 169 súvisiacich čiastkových cieľov, ktoré majú za ambíciu 

usmerňovať štrukturálnu politickú, ekonomickú a sociálnu premenu jednotlivých krajín sveta 

v reakcii na hrozby, ktorým ľudstvo dnes čelí. Integračný prvok sa v Agende prejavuje 

ako prepojenie všetkých troch dimenzií udrţateľného rozvoja: ekonomickej, sociálnej 

a environmentálnej. Agenda 2030 nie je právne záväzná. Vyjadruje zámer krajín viesť ich 

rozvoj smerom k udrţateľnosti a nastaviť ich národné politiky, stratégie a plánovanie tak, aby 

prispievali k dosiahnutiu globálnych cieľov. 

 

     V globálnom meradle vychádza Koncepcia implementácie Agendy 2030 z troch hlavných 

záväzkov prijatých v rámci OSN v roku 2015 – z Agendy 2030 pre udrţateľný rozvoj, 

z Akčného programu z Addis Abeby o financovaní rozvoja z Paríţskej dohody k Rámcovému 

dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene klímy. V uţšom prostredí Európskej únie, 

koncepcia nadväzuje na európske strategické dokumenty „Ďalšie kroky pre udrţateľnú 

európsku budúcnosť“a „Revíziu Európskeho rozvojového konsenzu“, predstavené Európskou 

komisiou v novembri 2016. 

 

     Slovenská republika sa k implementácii Agendy 2030 prihlásila v dokumente „Východiská 

implementácie Agendy 2030 pre udrţateľný rozvoj“ schválenom uznesením vlády č. 95/2016. 

Implementácia Agendy 2030 na národnej úrovni bude gestrorsky spadať pod Úrad 



podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu. Externú dimenziu 

implementácie zastrešuje Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záleţitostí. Zabezpečiť 

udrţateľný rozvoj je však moţné výlučne prostredníctvom jeho integrácie do všetkých 

verejných politík. Z tohto dôvodu bude i Ministerstvo ţivotného prostredia SR úzko 

participovať na vykonávaní Agendy 2030 a zavádzaní environmentálnych SDGs do praxe. 

 

     Postup implementácie environmentálnych cieľov Agendy 2030 v domácom prostredí 

vychádza zo skutočnosti, ţe téma udrţateľného rozvoja nie je v domácich podmienkach 

novou. To umoţňuje nadviazať na doterajšie aktivity, a zamerať sa jednak na oţivenie úsilia 

o implementáciu uţ skôr spracovaných, viac alebo menej komplexných odvetvových stratégií 

a aktivít, najmä na Národnú stratégiu trvalo udrţateľného rozvoja prijatú vládou SR v roku 

2001. 

 

     V domácich podmienkach rezort ţivotného prostredia sústredí svoju pozornosť 

v dlhodobom horizonte na oblasti: zmena klímy, voda, ochrana biodiverzity, ochrana a trvalo 

udrţateľné vyuţívanie prírodných zdrojov a nakladanie s odpadmi, trvalo udrţateľná spotreba 

a výroba a to najmä s presahom na politiku obehového hospodárstva a zelený rast  

 

Závery a odporúčania: 

 
1. Ţiakov komplexne formovať, výchovno-vzdelávaciu činnosť obohacovať o aktivity 

a podnety reflektujúce globálne potreby sveta.  

 

2. Uvedomovať si potrebu u ţiakov formovať environmentálne myslenie a uvaţovanie 

pre záchranu planéty a pozitívny vzťah k nej. 
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V. Prírodovedné predmety a ENV 
 

FYZIKA  

vybrané ciele – žiaci:  

• posudzujú uţitočnosť vedeckých poznatkov a technických vynálezov pre rozvoj spoločnosti 

a tieţ problémy spojené s ich vyuţitím pre človeka a ţivotné prostredie,  

• získajú pozitívny vzťah k ochrane svojho zdravia a ţivotného prostredia,  

 

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

Teplota. Skúmanie premien skupenstva látok  

 zrealizovať a vyhodnotiť meteorologické pozorovania a merania,  

 

Teplo  

 posúdiť negatívne vplyvy tepelných spaľovacích motorov na ţivotné prostredie a spôsoby 

eliminácie týchto vplyvov,  

 

TECHNIKA  

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

 uviesť príklady pozitívnych a negatívnych vplyvov techniky na človeka, prírodu a 

spoločnosť,  

 vypracovať projekt na tému z ochrany prírody,  

 zdôvodniť zber nebezpečného odpadu,  

 zdôvodniť výhody a nevýhody vyuţitia strojov a zariadení na rôzny pohon,  

 vypočítať spotrebu elektrickej energie vybraných spotrebičov v domácnosti s vyuţitím 

energetického štítku,  

 porovnať finančné náklady na prevádzku niektorých elektrických spotrebičov v 

domácnosti,  

 zdôvodniť zber, triedenie a likvidáciu vyradených elektrických spotrebičov,  

 vyhľadať informácie o moţnosti vyuţitia solárnej a geotermálnej energie pri vykurovaní,  

 uviesť príklady moţností šetrenia energiami,  

 urobiť drobnú domácu údrţbu,  

 

BIOLÓGIA  

vybrané ciele – žiaci:  

• získajú základnú predstavu o prírode ako výsledku vzájomného pôsobenia jej zloţiek,  



• pochopia prírodné javy, procesy a objekty vo vzájomných súvislostiach,  

• získajú informácie o prírode pozorovaním, pátraním, skúmaním a vyuţitím rôznych zdrojov,  

• analyzujú, interpretujú, triedia a hodnotia informácie o organizmoch a prírode,  

• plánujú, uskutočňujú, zaznamenávajú a vyhodnocujú jednoduché biologické pozorovania a 

pokusy,  

• diskutujú o význame a praktických dôsledkoch vybraných vedeckých objavov,  

• chránia prírodu a šetria prírodné zdroje,  

• plánujú a realizujú jednoduché projekty v oblasti biológie,  

• prezentujú a obhajujú výsledky svojej práce,  

 

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

5. ročník  

Všetky tematické celky v tomto ročníku majú environmentálny charakter  

Spoločenstvá organizmov  

 vysvetliť prispôsobenie sa organizmov danému prostrediu,  

 zhodnotiť význam organizmov v prírode a pre človeka,  

 argumentovať, prečo musia byť niektoré rastliny a ţivočíchy chránené,  

 vyhľadať informácie, ktoré rastliny alebo ţivočíchy v ich regióne sú chránené,  

 nájsť príklady poškodzovania prírody nevhodnou činnosťou človeka v okolí školy,  

 rozhodnúť, ktoré zásady správania sa v prírode sú bezpečné z hľadiska ochrany vlastného 

zdravia,  

 akceptovať zásady zberu húb a liečivých rastlín z prírody,  

 zhodnotiť význam kyslíka rozpusteného vo vode pre ţivot vodných organizmov,  

 zdôvodniť škodlivosť a príčiny premnoţenia niektorých druhov organizmov pre lesné a 

poľné spoločenstvo,  

 

6. ročník  

Všetky tematické celky v tomto ročníku majú environmentálny charakter  

Ţivot s človekom a v ľudských sídlach  

 hodnotiť vplyv človeka na prostredie organizmov,  

 vysvetliť, aký význam majú pre človeka mikroorganizmy, pestované rastliny a ţivočíchy 

ţijúce v ľudských sídlach a v ich okolí,  

 navrhnúť a realizovať projekt na poznávanie organizmov ţijúcich v okolí svojho bydliska 

alebo školy, 



8. ročník – jeden z troch tematických celkov:  

Ţivotné prostredie organizmov a človeka  

 zistiť, ako pozitívne a negatívne človek zasahuje do zloţiek ţivotného prostredia,  

 monitorovať znečistenie ovzdušia, vody, pôdy v okolí školy a bydliska,  

 zdôvodniť príčiny negatívneho vplyvu človeka na ţivotné prostredie,  

 zhodnotiť dôsledky znečisťovania ovzdušia, vody a pôdy na ţivot,  

 argumentovať o pozitívach a negatívach priemyslu, dopravy, energetiky, 

poľnohospodárstva, ťaţby nerastných surovín,  

 určiť chránené rastliny, ţivočíchy a chránené územia Slovenska,  

 analyzovať moţnosti zabránenia vzniku smogu, skleníkového efektu, kyslých daţďov, 

ozónovej diery, hromadenia odpadov,  

 zhodnotiť význam recyklácie druhotných surovín a alternatívnych zdrojov energie,  

 dodrţiavať osvojené návyky na šetrenie energie a pitnej vody,  

 zorganizovať aktivity na šetrenie vody alebo energie vo svojom okolí,  

 vytvoriť pojmovú mapu vzájomných vzťahov organizmov a prostredia,  

 navrhnúť jednoduchý projekt zameraný na riešenie environmentálnych problémov v okolí,  

 

Neţivá príroda a jej poznávanie  

 vysvetliť závislosť organizmov od neţivej prírody a vplyv organizmov na neţivú prírodu 

na príkladoch,  

 zdôvodniť vplyv geologických procesov na tvary zemského povrchu, na ţivot organizmov,  

 zdokumentovať katastrofické geologické procesy vo svete i na Slovensku a ich následky,  

 

9. ročník – jeden z troch tematických celkov:  

Ekologické podmienky ţivota  

 demonštrovať na príklade prispôsobenie organizmov prostrediu,  

 porovnať rozsah nárokov organizmov na faktory prostredia na príkladoch,  

 identifikovať vonkajšie a vnútorné vzťahy populácií na príklade,  

 vytvoriť pojmovú mapu vzájomných vzťahov medzi populáciami,  

 zhotoviť jednoduchú koláţ ľubovoľného spoločenstva,  

 zdokumentovať výskyt spoločenstiev rastlín a ţivočíchov v okolí školy alebo bydliska,  

 analyzovať umelý a prírodný ekosystém z hľadiska druhovej rozmanitosti,  

 zhodnotiť dôsledky narušenia biologickej rovnováhy,  

 vytvoriť pojmovú mapu vzťahov a závislostí zloţiek ekosystému,  

 zdôvodniť výhody ekologického hospodárenia v krajine,  



CHÉMIA  

vybrané ciele – žiaci:  

• vyuţívajú poznatky a skúsenosti získané v predmete chémia pri ochrane zdravia a ţivotného 

prostredia.  

 

vybrané výkonové štandardy – žiak dokáže:  

Látky a ich vlastnosti  

 vysvetliť rozdiely medzi rôznymi druhmi vôd,  

 uviesť príklady rôznych druhov vôd,  

 posúdiť význam vody pre ţivot z hľadiska príčin a dôsledkov ich znečistenia,  

 vysvetliť rozdiel medzi čistením odpadových vôd a úpravou pitnej vody,  

 skúmať vlastnosti rôznych druhov vôd, 

 modelovať jednoduchými pokusmi postupy čistenia vôd,  

 chápať význam vzduchu pre ţivot,  

 

Zlúčeniny uhlíka  

 vymenovať alternatívne zdroje energie a ich vyuţívanie v súčasnosti,  

 uviesť zdroje a význam prírodných látok,  

 charakterizovať význam plastov, syntetických vláken, čistiacich a pracích prostriedkov,  

 uplatňovať v praxi poznatky o látkach nebezpečných pre človeka a ţivotné prostredie,  

 

Závery a odporúčania: 

 

1. Snaţiť sa prakticky vniesť problematiku ENV do kaţdého prírodovedného predmetu, 

najmä v tematických celkoch, ktoré sú komplexne tomu prístupné. 

2. K jednotlivým prírodovedným predmetom uvádzať ciele, obsahové a výkonové štandardy 

vzťahujúce sa k environmentálnym témam . 

 

Pouţitá literatúra 
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VI. Metódy vyučovania z pohľadu ENV 

 

Ochrana prírody a ţivotného prostredia je dnes populárnou témou aj napriek tomu, ţe v 

školách jej nevenujeme veľkú pozornosť. V tejto práci chceme poukázať na to, ako je moţné 

implementovať environmentálnu problematiku do vyučovacích predmetov aj napriek faktu, ţe 

environmentálna výchova nie je zaradená medzi povinné, či nepovinné predmety danej školy. 

 Na úspešné zavedenie environmentálnej problematiky do vyučovacieho procesu sú vhodné 

nasledujúce metódy: 

a)  „riadený rozhovor“, ktorý vyučujúci vyuţíva na vyzdvihnutie dôleţitosti ochrany 

ţivotného prostredia, ochrany prírody, zdravého spôsobu ţivota a podobne. Je dôleţité, aby 

učiteľ viedol ţiakov k environmentálnej problematike a vzbudzoval v nich pozitívny vzťah k 

danej téme. Ak počas Geografie pedagóg vysvetľuje problematiku vôd a vodných tokov je 

dôleţité spomenúť prostredníctvom riadeného rozhovoru so ţiakmi potreby chrániť ţivotné 

prostredie, rieky, moria a oceány.  

b) Ďalšou vhodnou metódu je práca s textom – a tzv. čítanie s porozumením. Ţiak 

pracuje s textom, ktorý sa týka environmentálnej problematiky a aktívne pracuje s 

daným textom pomocou rôznych úloh a aktivít.  

c) Metóda „Learningby doing“, voľne preloţená ako učím sa vlastnými rukami je veľmi 

dôleţitá v súčasnom vzdelávacom procese, pretoţe ţiak nadobúda priamo svoje 

zručnosti pri plnení praktických úloh.  

Pri medzipredmetových vzťahoch je dôleţité zakomponovať rôzne ďalšie aktivity, ktoré 

majú environmentálny rozmer, vhodnou formou je aj súťaţ alebo hra.  

V niektorých fázach vyučovacieho procesu je vhodné vyplniť priestor piesňou, ktorá má 

taktieţ environmentálny charakter, a ţiaci častým počúvaním si vybudujú pozitívny vzťah 

k prírode, k jej ochrane a pozitívnemu vzťahu k ţivotnému prostrediu . 

 

Ďalšie metódy: 

d) Metóda brainstormingu - ľudia mnohé myšlienky a nápady  nepovedia nahlas, 

lebo sa boja, ţe sú  neuskutočniteľné, bláznivé, zlé, smiešne, nie sú v súlade s tým, čo 

je napísané v učebniciach. Nechcú sa zosmiešniť, alebo sa ukázať ako hlúpi či 

nepraktickí. Toto však tvorivosti neprospieva,  preto je potrebné prekonať sociálne a 

psychické bariéry, ktoré blokujú vznik nových, netradičných, originálnych nápadov.  

 

e) Problémové vyučovanie - na rozdiel od tradičného vyučovania, kde učiteľ 

odovzdáva ţiakom hotové vedomosti, pri problémovom vyučovaní učiteľ stavia ţiaka 



pred úlohy. Tieto predstavujú neznáme vedomosti a spôsoby činnosti. Učiteľ ho 

motivuje, usmerňuje hľadanie nových spôsobov a prostriedkov riešenia úlohy, pri 

hľadaní ktorých si ţiaci osvojujú nové vedomosti a nové spôsoby činnosti. Pri 

problémovom vyučovaní ţiak akoby sám objavoval poznatky (prvky systému a 

vzťahy medzi nimi)pri riešení problémových úloh, ktoré mu vytýči učiteľ, alebo na 

ktoré prichádza sám. Tým je podmienené tvorivé myslenie a schopnosti ţiaka 

aplikovať teoretické poznatky do praktickej roviny.  

 

f) Kooperatívne učenie - cieľom kooperatívnych aktivít v škole je pomôcť ţiakom 

rozvíjať schopnosť pozerať sa na problém očami druhých, brať do úvahy iné názory, 

rozlišovať problémy, ktoré môţeme vyriešiť samostatne a ktoré vyţadujú spoluprácu, 

schopnosť modifikovať stanovené pravidlá formou diskusie a dosiahnutím konsenzu a 

tieţ konať tak, aby bol dosiahnutý spoločný cieľ. Prostredníctvom kooperatívneho 

vyučovania sa učia ţiaci  spolupracovať, komunikovať a vzájomne sa hodnotiť.  

 

g) Snowballing (lepenie snehovej gule) - táto metóda pripomína nabaľovaním 

nových poznatkov vytváranie snehovej gule. Umoţňuje precvičovanie uţ osvojeného 

učiva. Ţiaci dostanú individuálny čas na premyslenie danej témy, a potom o nej 

diskutujú najskôr v dvojiciach, vo štvoriciach, ďalej ôsmi atď. Skupiny sa spájajú tak 

dlho, aţ sa na diskusií spolupodieľa celá skupina ţiakov. Snowballing umoţňuje 

kaţdému ţiakovi prispieť svojim názorom a naopak získa nové znalosti od ostatných.  

 

h) Pojmové mapovanie je vhodnou metódou pri sumarizovaní pojmov, či uţ po 

prebraní celku alebo v jeho priebehu, na zopakovanie a oţivenie si pojmov potrebných 

na hodine. Je metódou, ktorej základným cieľom je naučiť ţiakov neučiť sa pojmy iba 

mechanicky, ale aby si predovšetkým osvojili vzájomné vzťahy medzi pojmami. 

Tento proces sa nazýva aj "mindmapping" t.j. "mapa mysle".  

 

i) Metóda aktívneho čítania pri nej sa ţiak môţe naučiť pracovať s textom, čo je 

zručnosť, ktorú by mal v škole nadobudnúť - vyhľadávať potrebné poznatky aj v 

zdanlivo nezaujímavom texte, porovnávať myšlienky a fakty s tým, čo uţ vie vyberať 

z textu, čo je podstatné a čo je nové.  

 

 



j) Didaktické hry v tejto metóde ide o riadenú hravú činnosť, ktorú zaradíme do 

vyučovacieho procesu s určitým, vopred určeným didaktickým zámerom. Tento zámer 

slúţi väčšinou na upevnenie učiva a na opakovanie známych uţ osvojených 

vedomostí .  

 

Závery a odporúčania: 

1. Potreba porozumieť a vymedziť inovatívne, či alternatívne metódy vyučovania vo 

vybraných predmetoch s ohľadom na implementáciu environmentálnej výchovy. 

2. Do vyučovacieho procesu vhodne implementovať inovatívne a alternatívne metódy 

s prihliadnutím na ich pozitívny aspekt pri motivovaní a formovaní ţiakov.  

3. Výber vyučovacích metód spájať s orientáciou pre prepojenie environmentálnej 

výchovy s praktickým ţivotom, hľadať vo vyučovacom procese momenty vhodné na 

demonštráciu toho, ţe sa učíme pre ţivot a prax.    
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VII. Formy vyučovania z pohľadu ENV 

Formy vyučovania sú nasledovné: 

 

 vyučovacia hodina (základného, motivačného, expozičného, fixačného,  aplikačného, 

diagnostického typu).  

 terénne pozorovania, 

 praktické aktivity  

 exkurziu (volí učiteľ podľa podmienok školy a regionálnych moţností, pričom dbá na 

dodrţiavanie zásad bezpečnosti a ochrany zdravia ţiakov) . 

 

     Nové trendy v environmentálnej výchove sa orientujú na výchovu v oblasti trvalo 

udrţateľného rozvoja, cieľom ktorej je poskytnúť ţiakom vedomosti a zručnosti, ktoré im 

umoţnia správne chápať a vysvetľovať krajinnotvorné javy a procesy vo vzájomných 

súvislostiach. 

 

Netradičné formy environmentálnej výchovy 

     Výchova v zmysle koncepcie TUR si vyţaduje aj aplikáciu nových netradičných foriem 

výchovy. 

     K najvýznamnejším patrí tvorba náučného videa, ktoré pribliţuje jednotlivé vyššie 

uvedené témy TUR a vybudovanie Environmentálneho prírodného laboratória, ktoré 

predstavuje príklad zaujímavého a vhodného podania informácií o prírodných a kultúrno-

historických danostiach územia formou pôsobivého monitorovacieho a informačného 

systému. Jeho význam spočíva: 

- v hodnotení vlastností jednotlivých krajinnotvorných zloţiek, v sledovaní javov a procesov 

prebiehajúcich v krajine, či uţ prírodných alebo aj kultúrno-historických, 

- v získavaní, resp. v opakovaní si nielen ekologických a environmentálnych poznatkov ale aj 

poznatkov z ostatných predmetov – geografických, botanických, zoologických a pod., 

- v moţnosti konfrontácie získaných vedomostí o krajine so skutočnosťou, 

- v aktivizácii ţiakov, obyvateľov v oblasti ochrany a tvorby ţivotného prostredia – 

podnietenie záujmu o starostlivosť o ţivotné prostredie, 

- v podnietení tvorivosti, súťaţivosti a konkurencie, v rozvoji tímovej spolupráce, 

- v získavaní zručností a v oboznámení sa s novými technikami, v moţnosti samostatnej práce 

ţiakov – nastolenie modelových situácii, zadanie problémových úloh, ich riešenie rôznymi 

metódami – kvízy, súťaţe, hádanky, ekologické hry a pod. 

 



Environmentálne prírodné laboratórium pozostáva z troch základných častí: 

· Ekocentrum – predstavuje úvodné stanovište pre vstup do Náučného chodníka. Má charakter 

výchovno-vzdelávacieho a poradenského centra v environmentálnej oblasti. Jeho hlavnou 

náplňou je poskytovať širokej verejnosti informácie a konzultácie v oblasti ochrany a tvorby 

ţivotného prostredia. Je sústredené na priblíţenie a poznávanie krajiny, resp. územia ako 

celku. Opisuje a ilustruje vlastnosti jednotlivých krajinotvorných zloţiek. Ako stála expozícia 

je tu komplex kartografických výstupov – panelov, ktoré pútavou, názornou formou 

prezentujú vlastnosti jednotlivých zdrojov územia. Zároveň je tu k dispozícii informačný 

systém a doteraz spracované štúdie a dokumentácie o území. 

· Ekolaboratórium – má charakter náučnej plochy zameranej na demonštráciu a sledovanie 

vybraných prírodných javov a procesov. Umoţňuje štúdium vegetácie vo vzťahu k 

stanovištným podmienkam územia, ako i monitoring kvality jednotlivých zloţiek ţivotného 

prostredia. Ekolaboratórium pozostáva z dvoch základných častí: 

- z abiotickej – tvorenej súborom prístrojov na sledovanie a hodnotenie základných vlastností 

zloţiek ţivotného prostredia – klimatické ukazovatele, hydrologické, pôdne procesy a pod. 

Základom abiotickej časti je klimatická stanica so súborom prístrojov zameraných na 

sledovanie zákonitostí počasia a klímy v území. Špeciálne pomôcky abiotickej časti 

Ekolaboratória tvoria kufríkové sady na meranie kvality vody a pôdy. 

- z biotickej, ktorá má charakter botanickej záhrady a je prezentovaná súborom stanovištne 

vhodných drevín s ilustráciou ich hlavných charakteristických čŕt, ale i súborom 

introdukovaných druhov, ako príklad negatívneho zásahu človeka do prírodnej krajiny. 

Súčasťou je aj prezentácia vybraných druhov ornitofauny viazanej na biotopy záujmového 

územia. Ţiaci sa tu môţu učiť spoznávať rastliny a ţivočíchy typické pre danú oblasť. 

· Náučný chodník predstavuje výchovno-vzdelávaciu trasu vedenú prírodne a kultúrne 

zaujímavými lokalitami obce s cieľom vizuálnou formou priblíţiť verejnosti najvýznamnejšie 

krajinnoekologické prvky územia. Jednotlivé stanovištia prezentujú prírodné danosti územia 

(unikátnosť flóry a fauny vo vzťahu k ich prostrediu), kultúrno-historické danosti (formy 

osídlenia a socioekonomického rozvoja a pod.). Upozorňujú aj na negatívne zásahy a vplyvy 

človeka na krajinu a jej jednotlivé krajinotvorné zloţky (napr. regulácia tokov, vplyvy 

veľkoplošného intenzívneho poľnohospodárstva, vplyvy rekreácie a pod.). Výtvarné 

stvárnenie informačných panelov môţe okrem edukačnej činnosti, evokovať aj estetické 

cítenie návštevníka. 

     Náučné video umoţní získavanie základných vedomostí zaujímavou vizuálnou formou 

a pomôţe redukovať encyklopedické chápanie učiva a pasívne sledovanie výkladu učiteľa. 

Skvalitní a zjednoduší praktickú prípravu ţiakov na vyučovanie, drilovanie pojmov zamení za 



pochopenie ich významu.Podporí zniţovanie objemu učiva s dôrazom na širšie súvislosti a 

transfer poznatkov do príbuzných vyučovacích predmetov . 

 

Závery a odporúčania: 

1. Nedrţať  sa len tradičných foriem vyučovania, ale obmieňať ich a prispôsobovať ich 

moţnostiam regiónu. 

2. Vyučovacie formy vyberať s ohľadom na prepojenie s problematikou ENV, najmä tie 

formy, ktoré najlepšie implementujú ENV do praxe. 

 

Pouţitá literatúra 
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VIII. Školské aktivity z pohľadu ENV 

Zdroje na čerpanie inšpirácií v rámci školských aktivít zameraných na ENV sú nasledovné: 

 

Environmentálny kalendár svetových dní: 

22.3.   Svetový deň vody 

23.3.  Svetový meteorologický deň 

1.4. Medzinárodný deň vtáctva a začiatok Mesiaca lesov 

7.4. Svetový deň zdravia 

18.4. Medzinárodný deň pamiatok a sídiel 

22.4. Deň Zeme 

5.6. Svetový deň ţivotného prostredia 

8.6. Svetový deň oceánov 

17.6.  Svetový deň zamedzenia dezertifikácie a sucha 

6.8.   Deň Hirošimy 

16.9. Medzinárodný deň ochrany ozónovej vrstvy 

3.10. Svetový deň zvierat 

14.10. Medzinárodný deň redukcie katastrof 

16.10. Svetový deň výţivy 

https://geografia.science.upjs.sk/images/geographia_cassoviensis/articles/GC-2010-4-2/04Izakovicova.pdf
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17.10. Medzinárodný deň odstraňovania chudoby 

29.12. Medzinárodný deň biodiverzity . 

 

V rámci plánu koordinátora ENV sa uplatňujú na škole aj tieto aktivity: 

Aktivity environmentálnej výchovy uskutočňované na škole: 

Úprava areálu školy  

-úprava trávnikov  

-úprava drevín  a záhonov 

 

Voda ako základná zložka životného prostredia  

- propagácia šetrenia pitnou vodou formou plagátov, nálepiek, broţúriek  

- beseda o význame vody, o jej ochrane a o nevyhnutnosti jej šetrenia   

 

Ochrana živočíchov a rastlín  

-prikrmovanie vtákov v zimnom období  

-zhotovovanie búdok pre vtákov a ich umiestnenie na školskom dvore 

- výtvarné súťaţe a aktivity v prírode v rámci Dňa Zeme 

- pozorovanie bociana bieleho  

 

Racionálne využívanie prírodných zdrojov  

-vyuţitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranţovaní  

-ochutnávka čajov z liečivých rastlín  

- kvíz o zdravej výţive  

 

Racionálne využívanie odpadových materiálov  

-separovanie papiera a PET- fliaš  

-zhotovovanie výrobkov z odpadu „Nevyhodím, vyuţijem“  

-zber papiera, hliníkových viečok, tetrapaku 

  

Závery a odporúčania: 

1.  Aplikovať v rámci Dňa Zeme záţitkovú formu vyučovania.  

2.  Podieľať sa na praktických aktivitách v úprave areálu školy v rámci environmentálnych 

dní.  

3.  Viesť  ţiakov k zapájaniu sa do činností pri zveľaďovaní  a ochrane svojho okolia. 



 

Pouţitá literatúra 
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IX. Mimoškolské aktivity z pohľadu ENV 

     Popri vyučovacom procese je pri vzdelávaní a výchove ţiakov nemenej dôleţitá aj 

organizácia zmysluplného vyuţívania ich voľného času. 

Kľúčové kompetencie:  

• Dať ţiakom príleţitosť poznávať prírodu ako systém vzájomných vzťahov a premien. 

• Pochopiť dôleţitosť prírodnej rovnováhy pre existenciu ţivých sústav, vrátane 

človeka. 

• Umoţniť ţiakom hlbšie porozumieť zákonitostiam prírodných procesov. 

• Uvedomovať si uţitočnosť prírodovedných poznatkov a ich aplikáciu v praktickom 

ţivote. 

• Porozumieť prírodným aspektom vplývajúcim na ţivot človeka. 

• Vedieť vysvetliť prírodné javy vo svojom okolí. 

• Zaujímať sa o prírodu a dianie v nej. 

• Získavať informácie  prostredníctvom vlastných pozorovaní a experimentov v prírode. 

• Poznať základné princípy ochrany krajiny a ţivotného prostredia; 

• Osvojiť si základné princípy zdravého ţivotného štýlu . 

 

     V rámci mimoškolskej činnosti sa organizujú na škole rôzne besedy, exkurzie, výlety, 

súťaţe, krúţky, projekty s environmentálnou tématikou.  

     Exkurzie a výlety sú organizované tak, aby ţiak zaţil čo najviac kontakt s prírodou. Na 

škole funguje kaţdoročne aj enviromenmentálne ladený krúţok pod názvom Prírodovedný 

krúţok. Práve tu plne rozvíjajú ţiaci svoje vedomosti a pretvárajú ich na prax. Obľúbenou 

súťaţou  medzi staršími ţiakmi je biologická olympiáda, do ktorej sa kaţdoročne zapájú 

a nemalou výnimkou je aj účasţ v projetkoch Erasmus+, kde kaţdá jeho téma je aj 

environmentálneho charakteru (Let Stones speak, H2O not wasted, Edu paths). V tomto 

projekte je medzinárodná spolupráca s európskymi krajinami, vďaka čomu si môţeme 

vymieňať poznatky aj v tejto oblasti. 

 

 

 

https://www.gta.sk/files/danka/enviro_kalendar2015.pdf


Závery a odporúčania: 

1. Neustále pozitívne motivovať ţiakov k zapájaniu sa do environmentálnych aktivít aj mimo 

školy. 

2. Dať ţiakom zaţiť pocit úspechu z dobre vykonanej práce vďaka účasti na rôznych 

mimoškolských činnostiach, hlavne súťaţivého typu. 
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X. Komparácia ENV v praktickom ţivote so školskou praxou 

 

     Optimalizácia ENV v školách vyţaduje akceptovať v procesuálnej sfére najmä tieto 

základné princípy: 

1.Učiť žiakov o životnom prostredí - získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť ţiakov 

a uvedomovať si problémy ţivotného prostredia miestneho, regionálneho, národného alebo 

globálneho charakteru a významu. 

2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia - rozvíjať zručnosti ţiakov, ktoré 

umoţňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo ţivotného 

prostredia školy a jejširšieho okolia. 

3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie -rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje ţiakov, 

viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní ţivotného prostredia.Vo výchovno-

vzdelávacom procese je potrebné uprednostňovať priame pozorovanie prírody, krátkodobé a 

dlhodobé fenologické pozorovanie rastlín a ţivočíchov a zveľaďovanie ţivotného prostredia 

aktívnou pracovnou činnosťou ţiakov, odhaľovať a riešiť ekologické problémy v ţivotnom 

prostredí a iné. Priama účasť ţiakov na riešení uvedených problémov je najlepším 

predpokladom utvorenia ich ochranárskych postojov. Ţiaci si majú uvedomiť, ţe ich terajší 

vzťah k ţivotnému prostrediu ovplyvní kvalitu ţivota kaţdého z nich v budúcnosti.  

     Výchova k ochrane ţivotného prostredia vedie ţiakov k úspore materiálov a energie a k 

šetrnému zaobchádzaniu so školskými potrebami. V školskom prostredí a jeho najbliţšom 

okolí sa environmentálna výchova dotýka aj týchto oblastí:-spotreba energie - najmä 

elektrickej (osvetlenie, video, TV) a vykurovanie; čistota tried a ďalších miestností - spotreba 

vody a saponátov; areál školy - výsadba stromov, stavanie búdok pre vtákov, kompostovanie 

https://www.zborovna.sk/


organického odpadu rastlinného pôvodu; spotreba materiálov - najmä papiera; odpad - 

triedenie odpadu, zber druhotných surovín.  

     Účinná realizácia ENV v základných školách vyţaduje komplexný prístup zo strany 

učiteľa. Uţ v príprave na vyučovanie je potrebné stanoviť primerané a kontrolovateľné ciele 

pre kaţdú tému učiva a urobiť optimálny výber metód a foriem práce. K didakticky 

najefektívnejším metódam ENV patrí priame pozorovanie ţivotného prostredia.V základnej 

škole pri realizácii ENV treba voliť také metódy, formy a prostriedky práce, ktoré rozvíjajú 

poznávacie schopnosti i sociálne zručnosti ţiakov a súčasne prispievajú k pozitívnym 

emocionálnym záţitkom (napr. hry, kvízy, súťaţe atď.).  Pre úspešnú realizáciu cieľov ENV v 

školskej praxi je nevyhnutné, aby sa moţnosti jej uplatňovania v kaţdom učebnom predmete 

včas identifikovali, systematicky plánovali a koordinovali. Učebné osnovy ENV nemenia 

učebné osnovy jednotlivých učebných predmetov, ale usmerňujú ich rozpracovanie a 

vyuţívanie, stanovujú zameranie výchovno-vzdelávacej činnosti na problematiku, ktorú majú 

učitelia realizovať v rámci vyučovacích hodín a podľa moţnosti i mimo vyučovania. 

     Významnú pomoc školám pri realizácii ENV môţu poskytnúť i rôzne mimovládne 

organizácie. Návrhy týchto organizácií na spoluprácu so školou zváţi riaditeľ školy, ktorý je 

kompetentný rozhodnúť o obsahu, rozsahu a ďalších okolnostiach tejto spolupráce. Odporúča 

sa, aby učitelia škôl a pracovníci školských správ a metodických centier zabezpečovali alebo 

organizovali túto spoluprácu aj iniciatívne. 

    V environmentálnej výchove majú hracie aktivity nezastupiteľné miesto, všeobecne 

povedané „trénujú“ ţiakov pre budúci ţivot. Hra prináša slobodu jednania, nové moţnosti, 

humor, pocit spolupatričnosti... Aby hra splnila náš výchovný zámer a aby obidve strany mali 

z hry úţitok, musí byť učiteľ schopný hru čo najlepšie uviesť a jej dopad čo najefektívnejšie 

vyuţiť. Prvá a zásadná otázka, ktorú si učiteľ musí poloţiť ešte pred hrovou aktivitou znie: 

„Čo sledujem hrou? „Aký je výchovný cieľ.“ Ďalšou otázkou „Ktorá hra sa pre cieľ hodí 

najlepšie?“ môţeme hľadať hrové aktivity. Ak chce učiteľ dosiahnuť ţiaduce účinky v 

skupine ţiakov, mal by sa zapojiť do hry spolu so ţiakmi.  

     Ničeniu prírody a ţivotného prostredia sa nedá zabrániť iba zákonmi a protestnými 

akciami. Oveľa viac môţe prebúdzanie lásky k prírode a rozvíjanie environmentálneho 

povedomia ľudí. Toto je moţné dosiahnuť iba prostredníctvom environmentálnej výchovy 

počas celej školskej edukácie. Najlepšie je začať u detí, aby sa pre nich priateľský prístup k 

prírode a ţivotnému prostrediu stal samozrejmosťou. Učiť deti, mládeţ počúvať strom, 

vnímať šum tečúcej rieky, hodnotiť prírodné objekty, okolitú prírodu, rozlišovať a chápať 

prírodné deje, chrániť prírodu - to je cieľom našej environmentálnej výchovy.   



     Environmentálnu výchovunie je moţné ohraničiť priestorom a časom. Dá sa povedať, ţe 

skutočnú previerku efektivity edukácie preukáţe prax a budúcnosť - ţivot našich ţiakov . 

 

Závery a odporúčania: 

1. Na výchove a vzdelávaní ţiakov je potrebná aj participácia rodiny, čo sa týka aj pri 

budovaní hodnotovej orientácie voči vzťahu k svojmu ţivotnému prostrediu. 

2. Budovať v ţiakoch pocit zodpovednosti za svoje činy a naučiť ich predchádzať 

nepriaznivým vplyvom na ich ţivot z pohľadu ENV. 
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