
Čo ponúkajú jednotlivé kapitoly? 
 
 

1. ÚVOD DO ENVIRONMENTÁLNEJ VÝUČBY 
 
V systéme environmentálneho vzdelávania sa diferencuje výučba ekológie od 

ekologických základov environmentalistiky. 
Environmentalistika sa chápe ako odbor, ktorý sa zaoberá vzťahmi a procesmi medzi 

všetkými druhmi ľudskej činnosti a prostredím, v ktorom sa realizujú. Je zložená z rôznych 
smerov a zameraní, pretože pri riešení environmentálnych problémov sa uplatňujú všetky 
vedné a technické disciplíny. Preto sa zdôvodňuje potreba úpravy obsahu výchovy 
a vzdelávania v tom, že treba odlišovať v učebných plánoch a osnovách ekológiu ako vednú 
disciplínu a environmentalistiku ako medziodborové zameranie, ktoré vychádza 
z ekologických princípov a aplikuje ich do všetkých smerov ľudskej činnosti. 

Pojem ekológia sa v súčasnosti považuje za široko aplikovateľný, ide však o časť 
biológie, ktorá skúma vzájomné pôsobenie medzi organizmami a obklopujúcim ich fyzikálno-
chemickým, biotickým a antropogénnym prostredím na úrovni druhu, druhových populácií, 
biocenóz a biosféry. V našom školskom vzdelávaní sa zaviedol predmet Ekológia 
s aplikáciou v povinnej aj nepovinnej výučbe. Na tomto základe sa formovala ekologická 
výchova, ktorá sa zaoberá spoznávaním prírody a životného prostredia, vzťahov medzi 
organizmami navzájom a organizmami a ich prostredím, učí „ekologicky myslieť a konať“. 

Cieľom ekologickej výchovy v škole je, aby sa žiaci dôkladne zaoberali živou aj neživou 
prírodou, aby nadobudli vedomosti, schopnosti a boli pripravení ekologicky myslieť a konať. 
Na tomto mieste je zreteľné prelínanie ekologického vzdelávania (ktoré vo svojom širšom 
kontexte zahŕňa aj tému životného prostredia) so širšou environmentálnou výchovou. 

Všeobecným cieľom environmentálnej výchovy je výchova k prežitiu človeka, t.j. 
udržanie, resp. obnova (ekologickej) biologickej rovnováhy, udržanie (obnova) ekologickej 
rovnováhy správania, kde rovnováha v ekologickom správaní je predpokladom pre trvalé 
udržanie prirodzených základov života (Cube, Storch, 1988). Prostredníctvom 
environmentálnej výchovy sa vytvára vedomie symbiotického súžitia človeka s prírodou. 

Environmentálna výchova by mala vytvárať optimálny vzťah k prostrediu a to vo 
výchovnom priestore rodiny (základy morálno-etického vzťahu k prírode), školy (výchovné 
a vzdelávacie pôsobenie) a doplňujúceho vzdelávania (kurzy, projekty, ekologické minimá, 
mimoškolské programy a pod.) (Kminiak, 1997). Pri posudzovaní ekologických vzťahov 
v prírode a vzťahov človeka k svojmu životnému prostrediu vo všeobecnosti dominujú vzťahy 
na úrovni človek ↔ príroda, človek ↔ človek (pôsobenie ľudí navzájom, ich aktivita 
v prostredí), človek ↔ materiálne produkty jeho činnosti. Obsah výchovy vo svojej 
mnohotvárnosti by mal v hlavných rysoch sledovať otázky starostlivosti o životné prostredie, 
mal by usmerňovať človeka, predvídať vývoj kvality prostredia v priamych a nepriamych 
súvislostiach. 

Systém environmentálnej výchovy sa uskutočňuje na viacerých úrovniach: v škole, 
v štátnych a spoločenských inštitúciách, v rodine, v súkromných zariadeniach 
a samovzdelávaním. Jednotlivé stupne výchovy na vertikálnej (predškolský vek, 1. a 2. 
stupeň ZŠ, SŠ, VŠ, postgraduálne vzdelávanie) aj horizontálnej úrovni (budovanie 
jednotlivých osnov a tvorba podmienok pre jednotnú školu, začleňovanie vzdelávacích úrovní 
do jednotnej siete) by mali zohľadňovať rozvoj osobnosti, vekové kategórie a ich zvláštnosti 
z hľadiska možností pôsobenia výchovy, potrebu postupnosti poskytovania poznatkov, 
potrebu prepojenia s ostatnými vzdelávacími a výchovnými zložkami a formami, formy 
pôsobenia vyučovacích predmetov na environmentálne vzdelávanie, formy pôsobenia prvkov 
mimoškolského prostredia. 

 
 

 



1.1.  Predmet, ciele a úlohy environmentálnej výučby 
 
Základom šírenia environmentálnych poznatkov je všeobecná školská výchova, ktorá 

je procesom poznávania hodnôt, vyjasňovania koncepcií rozvoja poznatkov, postojov 
k oceňovaniu vzťahov človeka, jeho kultúry k jeho biofyzikálnemu okoliu, k životnému 
prostrediu (podľa IUCN). Výchova má potom viesť k získaniu skúseností v rozhodovaní, pri 
formovaní pravidiel správania sa človeka k prostrediu. 

Pre školu budúcnosti by malo platiť, že si musí vyvinúť nový pohľad a nové úlohy na 
uvedomelé vnímanie, konanie, prežívanie, ktorý je rovnakou úlohou environmentálneho 
poznávania. Základnými prvkami environmentálneho vzdelávania sú: učiť sa zo skúsenosti, 
dnešnú situáciu chápať v dimenziách budúcnosti, vzdelanie zamerané na celostnosť učenia, 
vzdelanie na sile posudzovania (úsudku), učiť sa konať, orientácia na tvorbu budúcnosti, 
plnej fantázie (Kminiak, 1997). 

Vzhľadom na to, že predmet Environmentálna výchova nie je povinným predmetom, je 
potrebné environmentálnu výchovu a vzdelávanie aplikovať do jednotlivých výučbových 
predmetov.  

Environmentálna výučba je výučba s aplikáciou environmentálnej problematiky do 
jednotlivých predmetov. Predmetom environmentálnej výučby sú jednotlivé výučbové 
predmety, do ktorých sa aplikujú s nimi súvisiace environmentálne problémy. Základným 
cieľom environmentálnej výučby je oboznámiť žiakov nielen s prírodninami a procesmi, ktoré 
v prírode prebiehajú, ale poukázať aj na vplyv človeka na ne a na dôsledky jeho činnosti 
v prírode. Z toho vyplýva aj základná úloha, ktorou je využitie všetkých dostupných 
vyučovacích prostriedkov na dosiahnutie stanoveného cieľa, t.j. zvoliť také vyučovacie 
metódy, organizačné formy vyučovania a didaktické pomôcky, ktoré umožnia výučbu 
obohatiť o environmentálnu problematiku na základe existujúcich učebných osnov 
environmentálnej výchovy. Na základe uvedeného možno environmentálnu výučbu definovať 
ako zámerné environmentálne pôsobenie učiteľa na žiaka, ide o výučbu s aplikáciou 
environmentálnej problematiky do jednotlivých výučbových predmetov na všetkých stupňoch 
škôl. 

Akým spôsobom pristupovať k výučbe a ako učiť predmety v súlade 
s environmentálnou problematikou je otázka didaktická.  

Vednou disciplínou o obsahu vzdelania, procese vyučovania a učenia 
environmentálnej problematiky (ako učiť environmentalistiku a environmentálnu výchovu) je 
didaktika environmentalistiky, ktorá však doteraz nebola etablovaná vzhľadom na to, že 
predmety Environmentalistika a Environmentálna výchova v našom školskom systéme 
nekorešpondujú ako samostatné výučbové predmety. Vzhľadom k tomu, že je potrebné 
zaviesť environmentálny aspekt do všetkých výučbových predmetov, je skôr vhodné 
používať pojem environmentálna výučba. Environmentálna výučba súvisí so začlenením 
environmentálnej problematiky do jednotlivých predmetov, zameriava sa na to ako jednotlivé 
predmety z environmentálneho aspektu učiť, mala by akceptovať a byť v súlade 
s didaktikami jednotlivých predmetov. 
 

 Základné pedagogické dokumenty využívané v environmentálnej výučbe 
 
Pri environmentálnej výučbe jednotlivých predmetov je potrebné dodržiavať základné 

pedagogické dokumenty, medzi ktoré patria: učebné plány, učebné osnovy a vzdelávacie 
štandardy.  

Učebné plány určujú vyučovacie predmety, ich časovú dotáciu a rozvrhnutie do 
ročníkov pre jednotlivé druhy a stupne škôl. Obsahujú predmety povinné, povinne voliteľné 
a nepovinné. Učebný plán určuje i organizačné podmienky, v ktorých sa bude výučba 
realizovať. Na základe učebného plánu sa zostavuje rozvrh hodín, ktorý tvorí vonkajšie 
organizačné pravidlá pre bázové zabezpečenie normálneho chodu práce školy (Čižmárová, 
2000). 

Učebné osnovy sú školským dokumentom, ktoré vydáva Ministerstvo školstva SR. 
Obsahujú rozpracovanie učiva príslušných predmetov v ročníkoch na jednotlivé tematické 



celky a časti. Vyjadrujú cieľ predmetu, obsah a rozsah vedomostí, zručností, spôsobilostí 
a návykov. Toto všetko sa musí odrážať vo vyučovacom predmete. Učebné osnovy 
umožňujú istým spôsobom ovplyvniť výučbu predmetu a uplatniť osobnostný prístup učiteľa 
k nemu. Tu vzniká priestor pre environmentálnu výučbu, t.j. doplnenie učiva 
o environmentálnu problematiku. 

Vyučovací predmet je vybraná a do didaktického systému spracovaná časť vedy 
a techniky, umenia, športu a iných oblastí spoločenskej činnosti, určená na pedagogické 
ciele. Učivo obsiahnuté v učebných osnovách a vo vyučovacích predmetoch nie je iba 
kopírovaním vedy, ale je upravené do didaktického systému so zreteľom na biologické 
a psychické možnosti žiakov. Pri transformácii vedy do vyučovacieho predmetu sa 
rešpektujú isté kritériá: funkčnosť poznatkov, ich relatívna ucelenosť a úplnosť, vedecká 
správnosť a primeranosť. Tak ako aj učebný plán, aj osnovy sú spracované podľa 
didaktických zásad (systematickosť, primeranosť, vedeckosť, spojenie teórie s praxou 
a trvácnosť). 

Vzdelávacie štandardy predstavujú riadenie a reguláciu výchovy a vzdelávania 
v jednotlivých učebných predmetoch. Precíznejšie a jednoznačnejšie vymedzujú obsah učiva 
jednotlivých predmetov a skladajú sa z dvoch častí: 
• obsahová časť vymedzuje učebnú látku príslušného predmetu a je záväzná pre 

učiteľov na všetkých školách, obsahuje základné záväzné učivo, 
• výkonová časť je normou pre žiaka, t.j. to, čo si má žiak osvojiť, čo má prezentovať, 

napr. pri prechode do vyššieho ročníka, na vyšší stupeň školy, jednoznačne vymedzuje 
aj požiadavky žiakov. 

 
1.3.  Environmentálne minimum 

 
Environmentálna výchova ako samostatný predmet neexistuje, jej obsah by mal byť 

včlenený do učiva iných všeobecnovzdelávacích predmetov. V zmysle koncepcie 
environmentálnej výchovy a vzdelávania, ktorá bola schválená uznesením vlády SR 
č.846/1997, majú pedagógovia na všetkých typoch škôl povinnosť zabezpečiť 
environmentalizáciu všetkých predmetov a študijných odborov. Na základe tejto koncepcie 
bolo vypracované tzv. Environmentálne minimum – Učebné osnovy environmentálnej 
výchovy pre základné a stredné školy (Kelcová, Ugrocká a kol., 1996). Učebné osnovy sú 
vypracované ako nadpredmetový model, ktorý vyžaduje aplikáciu environmentálnej výchovy 
do všetkých predmetov. 

Tematické okruhy zahrnuté v obsahu učebných osnov sú nasledovné: 
• Zachovanie biodiverzity – rozmanitosti života na našej planéte  
• Odlesňovanie  
• Erózia - zvetrávanie pôdy 
• Racionálne využívanie prírodných zdrojov 
• Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy 
• Úbytok ozónovej vrstvy 
• Kyslý dážď 
• Skleníkový efekt 
• Spotreba energie – neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje, šetrenie energie 
• Odpad – pevný, recyklovanie materiálov, nukleárny odpad 
• Urbanizácia  
• Populačná explózia. 

 
1.4.  Výučba environmentálnej problematiky na školách v SR 

 
Škola je základnou inštitúciou, ktorá je povinná kontinuálne a systematicky ovplyvňovať 

populáciu, zabezpečiť jej základnú gramotnosť, naučiť ľudí myslieť v súvislostiach 
a domýšľať dôsledky ich aktivít v prírode, v rozhodujúcej miere ovplyvňovať vytváranie 
životných hodnôt (Terek, Vostal, 2003). Podmienky zabezpečujúce úspešnú 



environmentálnu výchovu je potrebné aplikovať najmä do školskej výchovy. Školská 
environmentálna a ekologická výchova predstavuje ucelený systém výchovne vzdelávacieho 
pôsobenia, ktorý je formovaný základnými pedagogickými materiálmi a realizovaný učiteľom. 
Environmentálna výchova ovplyvňuje predovšetkým racionálnu stránku ľudskej osobnosti, 
pôsobí na city, vôľu a aktivitu. Predstavuje základ a východisko pre ďalšie vzdelávanie 
a vytvára podmienky pre rozvoj a cieľavedome zameranú mimoškolskú činnosť (Terek, 
Vostal, 2003). Súčasnosť vyžaduje dlhodobú cieľavedomú environmentálnu výchovu v celom 
školskom systéme od materských, cez základné a stredné až po vysoké školy a špeciálnu 
prípravu odborníkov na problémy životného prostredia. 
 
2.  PROSTRIEDKY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝUČBY 
 

Vyučovací proces spája aktivitu a snahy vo výchove a vzdelávaní. Vo vyučovacom 
systéme obyčajne vystupujú dva subjekty ako priami predstavitelia tohto procesu: 
• učiteľ ako predstaviteľ subsystému učenia, je nositeľom odborných poznatkov 

a zároveň organizátorom vyučovacieho procesu 
• žiak ako predstaviteľ subsystému produktu učenia (spôsobu učenia a naučenia), 

prijíma odborné poznatky, formuje sa argumentačná báza a motivačný okruh záujmov. 
Rozširuje svoje osobnostné vlastnosti, nadobúda potrebnú odbornosť. V procese 
výučby je aktívnym článkom procesu vzdelávania. 
V procese vyučovania možno definovať dva základné systémy vyučovania: 

• direktívno-riadiaci systém, kde sa viac úsilia venuje obsahu vyučovacej činnosti, viac 
priestoru v rozhodovacej činnosti majú učitelia 

• otvorený systém, kde je väčší priestor venovaný formám vyučovacej činnosti a viac 
priestoru v rozhodovacej činnosti majú žiaci. 
V oboch systémoch je spoločným menovateľom priestor pre rozhodovanie, 

predpokladá sa rovnaké časové pensum s rovnakým využitím pre obsah aj formy (didaktické 
postupy). V systémoch vyučovania možno charakterizovať nasledovné vyučovacie prvky: 
• obsah výučby – je rozvinutý v predmetoch, témach, okruhoch, záujmových oblastiach 

a pod. 
• čas – zavedenie príslušných tém v časovej postupnosti, zdôrazňovanie časovej 

nadväznosti integrovaných predmetov 
• formy – vyjadrujú kombináciu didaktických prístupov a metód, majú charakter 

všeobecných noriem (platných pre všetky úseky vyučovacej činnosti), alebo sú 
špecializované (zamerané na vybrané formy vyučovacej činnosti).  
Obidva systémy vyučovania sa v súčasnosti na školách uplatňujú, avšak popri nich sa 

hľadajú nové prístupy, ktoré by podporovali nárast skúseností. Na motivačnej báze by sa mal 
iniciovať rozvoj individuálnych úloh, podporovať myslenie, vzájomné učenie, rozvoj 
kontaktov, podporovať individualizáciu a špecializáciu škôl (Kminiak, 1997). Zdrojom rozvoja 
novej environmentálnej pedagogiky by malo byť tiež zabezpečovanie podpory integrovaného 
a zodpovedného učenia, rozvoj blokovej a skupinovej formy vyučovania a podpora vyššej 
spoločenskej angažovanosti. Kvalitná a žiakom zrozumiteľná výučba sa dá dosiahnuť najmä 
prostredníctvom vhodného výberu základných vyučovacích prostriedkov. 

Základnými prostriedkami využívanými na environmentálnu výučbu sú: 
• vyučovacie metódy 
• organizačné formy vyučovania  
• učebné pomôcky. 

Prostriedky environmentálnej výučby by mali tvoriť celok, ktorý má svoje súvislosti a 
ktorý má úzke vzťahy k obsahu, ale tiež k cieľom výchovy. 
 
2.1.  Vyučovacie metódy 
 

Vyučovacie metódy dávajú odpoveď na to, ako treba postupovať vo výchovno-
vzdelávacom procese, aby boli dosiahnuté stanovené výchovno-vzdelávacie ciele. 



Vyučovacia metóda je zámerné usporiadanie obsahu vyučovania, činností učiteľa a žiaka, 
ktoré sa zacieľujú na dosiahnutie stanovených výchovných a vzdelávacích cieľov, a to 
v súlade so zásadami organizácie vyučovania. Ide o vzájomnú súčinnosť učiva, učiteľa 
a žiaka. Množstvo metód, ktoré opisuje didaktika, sa usilujú didaktici triediť do jednotlivých 
skupín, pričom vychádzajú z rôznych hľadísk. Ide napr. o logický aspekt, ktorý hovorí 
o metódach: analýza (postupuje od celku k častiam), syntéza (postupuje od častí k celku), 
indukcia (postupuje od jednotlivých faktov k všeobecným pojmom), dedukcia (postupuje od 
zákonov, poučiek, pravidiel, definícií, pojmov k ich aplikácii na konkrétne príklady), genetický 
postup (rozvíjanie vedomostí postupnosťou), dogmatický postup (učenie bez zdôvodňovania 
a vysvetľovania), porovnávanie (postup zisťovania zhody alebo rozdielu viacerých predmetov 
a javov podľa určitých znakov), analógia (postup, keď z podoby istých znakov predmetov 
a javov usudzujeme na ďalšie podobnosti). 

Podľa podielu aktivity žiaka na vyučovaní a podporovania jeho kreativity môžeme 
vyučovacie metódy rozdeliť na: 
• klasické, ktoré sú zamerané najmä na memorovanie teoretických či praktických 

vedomostí a zručností, podiel žiaka na vyučovaní je obmedzený a vo vyučovacom 
procese hrá hlavnú úlohu učiteľ, 

• alternatívne, ktoré umožňujú žiakovi aktívnejšie sa zapájať, sú zamerané najmä na 
podporovanie kreativity žiaka, ktorý počas vyučovania hrá hlavnú úlohu a učiteľ 
usmerňuje vyučovanie, aby splnilo svoj cieľ. 

 
2.1.1.  Klasické vyučovacie metódy a ich využitie v environmentálnej výučbe 

 
Podľa toho ako učiteľ vytvára u žiakov nové vedomosti, spôsobilosti, zručnosti a návyky 

sa v environmentálnej výučbe využívajú nasledovné vyučovacie metódy, ktoré sú 
považované za klasické vyučovacie metódy vzhľadom na ich dlhodobé využívanie 
v pedagogickej praxi. 
 
2.1.2.  Alternatívne vyučovacie metódy 

 
Alternatívne vyučovacie metódy dopĺňajú klasické metódy vyučovania a ich úlohou je u 

žiakov rozvíjať tvorivosť, byť aktívny, naučiť sa samostatne pracovať a vedieť vyriešiť 
konkrétne problémy. 
 
2.2.  Organizačné formy vyučovania 

 
Organizačná forma vyučovania je časová jednotka zameraná na realizovanie obsahu 

vyučovania a výchovno-vzdelávacích cieľov, pričom sa uplatňujú a využívajú viaceré 
výchovno-vzdelávacie metódy a prostriedky, rešpektujú didaktické zásady a je v nej 
interakcia medzi učiteľom a žiakom (Petlák, 1997). Ide o normatívne priestorové, časové a 
osobné určenie výučby v konkrétnej výchovnej situácii. 

Organizačné formy vyučovania, ktoré sa využívajú v environmentálnej výučbe sú: 
• vyučovacia hodina (učiteľ pracuje presne vo vymedzenom čase so stálou skupinou 

žiakov v učebni, ktorá je pre túto triedu vyhradená, pracuje tu podľa stabilného rozvrhu 
hodín, využíva pritom vhodné metódy a prostriedky, aby dosiahol určené vzdelávacie 
a výchovné ciele pri rešpektovaní didaktických princípov, ide o jednostranne zamerané 
vyučovanie, avšak činnosti učiteľa a žiaka musia byť rôznorodé, vyučovacia hodina sa 
využíva na všetkých stupňoch škôl) 

• praktické cvičenie (ide o organizačnú formu vyučovania, kde si žiaci overujú získané 
vedomosti pri plnení zadaných úloh, precvičujú si zručnosti, najčastejšie sa vykonáva 
v interiéri školy – cvičebni, laboratóriu, pri výučbe ekologickej a environmentálnej 
problematiky sa praktické cvičenia vykonávajú aj v exteriéri – napr. mapovanie 
spoločenstiev, biotopov, súčasnej krajinnej štruktúry a pod.) 



• práca na školskom pozemku (starostlivosť o svoje okolie upevňuje vzťah k nemu - to je 
dôvod využívania tejto formy vyučovania najmä na základných školách, žiaci získavajú 
vzťah k prostrediu o ktoré sa starajú a zároveň ho aj bližšie spoznávajú). 

• vychádzka (umožňuje žiakovi poznávať predmety a javy, ktoré sú v blízkosti školy, je 
spravidla kratšia, napr. vychádzka do parku, k rybníku, na pole a pod., kde žiaci 
spoznávajú svoje okolie, čo sa v ňom vyskytuje zo živej, neživej časti prírody, aké sú tu 
aktivity človeka a ako prostredie svojimi aktivitami mení, táto forma vyučovania sa 
využíva najmä na 1. a 2. stupni ZŠ) 

• exkurzia (žiaci si počas nej rozvíjajú svoje poznanie priamym pozorovaním vecí, dejov 
a javov v prirodzenej situácii svojho prírodného a sociálneho prostredia, exkurziu treba 
pripravovať s predstihom, podľa zamerania ide o exkurzie vlastivedné, historické, 
zemepisné, prírodovedné a exkurzie do výrobných podnikov, vo vzťahu k obsahu 
vyučovania ich delíme na tematické – špecializované na konkrétny špecifický problém 
a komplexné – zhrňujúce viacero aspektov vyučovacieho predmetu, v praktickej 
environmentálnej výučbe sa exkurzie ako organizačné formy vyučovania využívajú vo 
väčšej miere, napr. exkurzia do veterných elektrární, vodných elektrární, spaľovní 
a pod., exkurzie sa využívajú najmä na 2. stupni ZŠ a na SŠ) 

• integrované vyučovanie (v rámci experimentovania sa objavuje aj táto netradičná forma 
vyučovania, pri ktorej sa nestriedajú predmety, obsah vyučovania nie je striktne delený, 
ale sa prirodzene prelína rôznorodými činnosťami, v ktorých badať dominujúci určitý 
obsahový celok, náročnosť vyučovania je síce vyššia, ale vnútorná štruktúra výučby je 
prirodzenejšia, voľnejšia, dynamickejšia a globálnejšia, napr. téma: Voda v krajine, Les 
a človek, Krajina a človek a i., táto forma výučby sa využíva najmä na prvom stupni ZŠ) 

• blokové vyučovanie (ide o ďalší spôsob prekonávania tradičných foriem výučby, 
charakteristickým znakom je koncentrácia výučby do dlhšieho časového úseku 
a koncentrácia viacerých príbuzných predmetov do jedného bloku, prednosťami tejto 
formy vyučovania sú: striedanie činností v triede aj mimo nej, organizovanie sekvencie 
blokov podľa podnetov žiakov, prirodzené integrovanie súčasného obsahu výučby) 

• seminár (žiaci sa na seminári aktívne podieľajú na výučbe, na gymnáziách si od roku 
1981 môžu žiaci vyberať semináre z jednotlivých prírodovedných predmetov, semináre 
umožňujú viesť diskusie, hlavným zmyslom je umožniť študentom, aby pre nich téma 
získala osobný význam, semináre sa predovšetkým využívajú v stredoškolskom a vo 
vysokoškolskom rozvrhu) 

• záujmový krúžok (ide o rozvíjanie záujmov detí, je to forma vyučovania, ktorá sa 
využíva najmä na základných a stredných školách, ale aj v iných mládežníckych 
organizáciách, sústreďuje žiakov, ktorí sa zaujímajú o prírodu, dáva im možnosť 
rozvoja osobnosti, obohatenia vedomostí, zručností a získania užitočných návykov, 
v rámci environmentálnej problematiky existujú najmä biologicky zamerané krúžky ako 
botanický krúžok, zoologický krúžok, ekologický krúžok). 
 

2.2.1.  Výučba v interiéri školy 
 

Prevládajúcou organizačnou formou vyučovania pri výučbe v interiéri školy je 
vyučovacia hodina. Pod vyučovacou hodinou spravidla chápeme takú organizačnú formu 
vyučovania, pri ktorej učiteľ so stálou skupinou žiakov – triedou pracujú v presne 
ohraničenom časovom úseku, v priestore, ktorý je pre túto triedu vyhradený, a v čase, ktorý 
vymedzuje školský rozvrh hodín. Vyučovacia hodina je relatívne uzavretá jednotka 
vyučovacieho procesu, ktorá sa skladá z viacerých častí – článkov tvoriacich štruktúru 
vyučovacej jednotky. Hodina základného typu má najčastejšie nasledujúcu štruktúru: 
• organizačná časť hodiny 
• kontrola domácich úloh 
• opakovanie učiva 
• vytváranie nových vedomostí, zručností a návykov 
• opakovanie a upevňovanie nového učiva 



• uloženie domácej úlohy 
• krátke zhodnotenie práce 
• záver vyučovacej hodiny. 
 
2.2.2.  Výučba v teréne 

 
Environmentálna výučba naliehavo volá po rozšírení a prehĺbení priameho kontaktu 

detí s prírodou. Snaha o maximálne využívanie bezprostredného kontaktu s prírodou, práce 
s živými prírodninami a priame pozorovanie na biotopoch by sa mala stať výraznou 
dominantou environmentálnej výučby. Zručnosti a návyky, získavané pri terénnych 
exkurziách a cvičeniach s prírodovednou tematikou priamo v prírode nie sú adekvátnou 
náhradou klasickej výučby v interiéri školy, ale sú nezastupiteľnou formou výučby najmä pri 
získavaní vedomostí týkajúcich sa prírodných prvkov, väzieb a javov v prírode. Exkurzie 
a vychádzky sú organizačné formy výučby, z ktorých si žiaci najviac pamätajú a zároveň sú 
veľmi užitočné pre vzťah učiteľa a žiaka, za predpokladu, že sú dobre naplánované a 
pripravené. Motivujú žiaka a umožňujú, aby do učenia vstúpil skutočný svet (Turanová, 
2000). V environmentálnej výučbe sú nevyhnutnou súčasťou vyučovania a bez nich by 
nebolo vyučovanie dostatočne názorné. Ide o organizačné formy vyučovania uskutočňované 
mimo miesta školy, v ktorej žiaci rozvíjajú svoje poznanie priamym pozorovaním vecí, dejov 
a javov v prirodzenej situácii svojho prírodného a sociálneho prostredia. Vychádzka 
umožňuje žiakovi poznávať predmety a javy, ktoré sú v blízkosti školy. Je spravidla časovo 
kratšia (najčastejšie ide o spojenie 2 vyučovacích hodín). Exkurzia plní tie isté úlohy ako 
vychádzka, je však potrebné ju pripravovať dôkladnejšie a s väčším časovým predstihom, 
pretože ide o časovo náročnejšie vyučovanie v teréne. Hlavným cieľom týchto foriem výučby 
je zoznámiť žiakov s prírodninami a prírodnými dejmi, naučiť ich orientovať sa v teréne, 
spoznávať jednotlivé krajinné prvky a typy krajiny a poukázať na vplyvy a dôsledky ľudských 
aktivít na prírodu a krajinu. 
 
2.3.  Učebné pomôcky a didaktická technika 
 

Jednou z ciest, ako vyučovací proces skvalitniť, je cesta účelného a cieľavedomého 
využívania učebných pomôcok a didaktickej techniky, čím sa plní aj jedna z najdôležitejších 
vyučovacích zásad - zásada názornosti. Učebné pomôcky sú také prostriedky, ktoré slúžia 
názornosti vyučovania a umožňujú dokonalejšie, rýchlejšie a komplexnejšie osvojenie učiva. 
Didaktická technika plní tie isté úlohy a rozumie sa ňou využívanie rôznych prístrojov 
a technických zariadení, ktoré napomáhajú k názornosti vyučovania. Premyslené používanie 
pomôcok a didaktickej techniky udržuje pozornosť žiakov a podnecuje ich fantáziu. Takto sa 
dosahuje aktívnejší prístup k preberanej problematike. Pri úvahách o význame a funkcie 
učebných pomôcok a didaktickej techniky je tendencia, najmä u adeptov učiteľského 
povolania, zužovať význam a funkciu iba na to, že “slúžia k lepšiemu pochopeniu učiva 
žiakmi.“ To však je len jedna stránka, a treba vidieť aj ďalšie (Petlák,1997). Základné funkcie 
učebných pomôcok a didaktickej techniky sú: 
• informatívna funkcia (informuje o vzťahoch, súvislostiach, umožňuje pochopiť podstatu) 
• formatívna funkcia (rozvoj tvorivej činnosti žiakov, práca žiaka s pomôckami prispieva 

k formovaniu zmyslových poznávacích procesov) 
• inštrumentálna (pomôcky a technika sú istým nástrojom, pomocou ktorého žiak získava 

nové vedomosti, zručnosti, návyky) 
• motivačná (vzbudenie záujmu o učivo a učenie) 
• systematizujúca (pomôcky a didaktická technika vytvárajú a zaraďujú vedomosti do 

istého systému) 
• názorná (pomôcky pôsobia na zmysly) 
• zdroj a nositeľ informácií (radšej raz vidieť ako stokrát počuť) 
• racionálna a ekonomická funkcia (urýchľuje a uľahčuje proces učenia) 



• prechod od teórie k praxi (žiak nepočúva len slová, ale vidí, počuje, manipuluje, 
experimentuje) 

• podporovanie samoštúdia (žiak si môže sám aj v mimoškolskom čase experimentovať, 
zhotovovať prístroje, fotografovať a pod.). 

 
2.3.1.  Učebnice ako základné učebné pomôcky v environmentálnej výučbe 
 

Jednými zo základných pomôcok pri výučbe jednotlivých predmetov sú školské knihy, 
t.j.  učebnice. Okrem učebníc sa vo výučbe využívajú aj doplnkové literárne materiály. 
Učebnice a iné literárne materiály sa delia na: 
• učebnice (školské knihy) a pracovné listy, ktoré ako základné učebné pomôcky 

zohrávajú prvoradú úlohu vo vyučovaní 
• atlasy a kľúče (atlasy sveta, kľúče na určovanie prírodnín) 
• odborné časopisy (Ekológia, Acta Environmentalica UC, Životné prostredie, 

Enviromagazín, Chránené územia, Krásy Slovenska, Ochrana prírody, Tatry a i.). 
 
2.3.2.  Pracovné listy a environmentálna výučba 
 

V súčasnej dobe má byť snahou pedagógov zamerať úsilie na zvyšovanie aktivity 
žiakov na vyučovaní, čomu by malo predchádzať motivačné konanie. Pracovné listy patria 
medzi moderné prostriedky aktivizujúce žiaka na vyučovaní, ktoré sa vo väčšej miere ako 
v minulosti začínajú používať. Z názorov viacerých autorov vyplýva, že pracovný list je 
prostriedkom zefektívnenia učebného procesu, ktorý obohacuje prácu učiteľa so žiakmi 
a rozvíja u žiakov samostatnosť a tvorivé myslenie. Pracovné listy sú využiteľné vo všetkých 
fázach vyučovania, možno ich zaradiť do úvodnej časti hodiny, v priebehu hodiny, alebo na 
konci hodiny. Príprava pracovných listov by mala byť na odbornej úrovni a obsahom 
primeraná veku žiakov. Pracovné listy by mali byť koncipované tak, aby svojou štruktúrou 
riešili problematiku dokonalého využívania určeného počtu vyučovacích hodín pre aktívnu 
prácu žiakov. Podľa náročnosti sa v pracovných listoch využívajú rôzne typy úloh, ide o úlohy 
zamerané na reprodukciu poznatkov (znovupoznanie), úlohy s jednoduchšími duševnými 
operáciami (zisťujúce, porovnávajúce, zovšeobecňujúce), so zložitejšími operáciami 
(interpetácia, vyvodenie, hodnotenie) a tvorivé úlohy (problémové). Podľa druhu odpovedi 
žiaka ide o úlohy s otvorenou odpoveďou (doplňovanie textu, vzorcov a pod.) a s výberovou 
odpoveďou (výber odpovede podľa možností). Podľa obsahovej náplne možno použiť úlohy 
teoretické, experimentálne a úlohy na aplikáciu poznatkov z daného predmetu. 
 
2.3.3.  Tvorba a využívanie učebných pomôcok 
 
 Zhotovovanie pomôcok učiteľom a žiakmi sa neuvádza v žiadnej klasifikácii, hoci 
v súčasnosti je najviac využívaný (Chrenščová, 2000). Determinujúcim hľadiskom je vždy 
sledovať cieľ, ktoré musí každá pomôcka zodpovedať. Záleží však aj na vlastnej tvorbe 
pomôcky, aby odpovedala daným potrebám a rešpektovala všetky ostatné hľadiská. Sú to 
hľadiská didaktické, technické, estetické, ekonomické a iné. Osvedčuje sa dodržiavať určitý 
postup, ktorý pozostáva so štyroch krokov: 1. koncepcia, 2. analýza, 3. projekt a 4. 
realizácia. Koncepcia pomôcky je obyčajne spojená s nápadom, s novou myšlienkou, je to 
vlastne hypotéza orientovaná na skvalitnenie výučby. 
 
3. DIDAKTICKÉ ŠPECIFIKÁ ENVIRONMENTÁLNEJ VÝUČBY 
 
 Základnými rozmermi environmentálnej výučby, ktoré ovplyvňujú obsah výučby, sú: 
vek, miera ekologickej kultivovanosti detí, atmosféra v triede, schopnosť žiakov vzájomne sa 
rešpektovať a spolupracovať v skupine. S poslaním environmentálnej výučby úzko súvisí 
pojem ekologická kultúra. Ide o pripravenosť, resp. spôsobilosť riešiť sociálne, 
environmentálne, kultúrne a politické problémy. Environmentálna výučba má oproti výučbe 



ostatných klasických predmetov určité špecifiká. Ide o dôraz na mravný a sociálny rozmer, 
záujem učiteľa o názory žiaka (nielen memorovanie učebnej látky), cvik vecnej 
argumentácie, počúvanie názorov iných, rešpektovanie odlišných uhlov pohľadu na vec, 
snaha o komplexnosť a objektívnosť (nie objem, ale obsah), učenie na základe súvislostí. 
Dôležitým atribútom je nielen dôraz na vedomosti, ale aj na utváranie a vyjadrovanie 
vlastných názorov žiakov, formovanie ich „proenvironmentálnych“ postojov. Ide teda najmä 
o kladenie dôrazu na postoj, nie na vedomosť, nie však v zmysle podceňovania znalostí. 
 
3.1. Zásady, odporúčania a pravidlá environmentálnej výučby 
 

Ťažisko moderného ponímania vyučovania sa stále viac orientuje na rovnocennejšie 
partnerstvo žiaka a učiteľa. Dobrý učiteľ umožňuje svojim žiakom diskusiu na partnerskej 
úrovni. Pri plnení učiteľského povolania je potrebné dodržiavať určité didaktické zásady.  

Podľa Maňáka (1997) sa pod pojmom didaktická zásada rozumie všeobecná 
požiadavka, ktorá vyplýva zo zákonitostí výchovno-vzdelávacieho procesu a ktorá sa 
vzťahuje na všetky jeho stránky (názornosť, primeranosť, individuálny prístup, uvedomelosť, 
postupnosť, sústavnosť, cieľavedomosť, aktívnosť, trvácnosť, spojenie teórie s praxou, 
spätná väzba, vedeckosť, komplexné pôsobenie na žiaka). Pri environmentálnej výučbe je 
dôležité učiť na základe nasledovných didaktických zásad. 

Zásada názornosti vyjadruje požiadavku, aby žiak získal nové vedomosti, spôsobilosti, 
zručnosti a návyky na základe konkrétneho zmyslového vnímania predmetov a javov. Ak 
hovoríme o názornosti, spravidla máme na zreteli len učebné pomôcky a rôznu didaktickú 
techniku, čo je síce správne, ale nie úplne. Funkciu názornosti plní aj pozorovanie 
skutočných predmetov a javov, nepriama názornosť (kresba, fotografia), názorné predstavy 
(vyvolané rozprávaním, príbehmi), vzťahové prežívanie (citové napätie, prežívanie vzťahov). 

Zásada primeranosti vyjadruje požiadavku, aby obsah a rozsah učiva i metódy jeho 
sprostredkúvania žiakom boli primerané k ich biologicko-psychologickým schopnostiam. 
Uvedená zásada sa týka najmä obsahu a rozsahu učiva a samostatného vyučovacieho 
procesu, t.j. vyučovacích metód, foriem, prostriedkov.  

Zásada primeranosti veľmi úzko súvisí s otázkami rozvíjajúceho vyučovania a zásadou 
individuálneho prístupu k žiakom. To, čo je primerané pre jedného žiaka, alebo pre skupinu 
žiakov, pre iného žiaka, alebo skupinu môže byť obtiažne, alebo až neprimerané.  

Zásada trvácnosti vyjadruje požiadavku, aby si žiaci učivo bezpečne zapamätali a aby 
si ho v prípade potreby vedeli vybaviť v pamäti a využiť v činnosti. Nejde len o zapamätanie 
učiva, podstatnejšie je vedieť ho využívať. Zabúdanie je prirodzenou súčasťou psychiky 
človeka. Trvácnosť treba teda chápať aj tak, že časť vedomostí zabúdame, vypúšťame ich 
zo sústavy vedomostí, ale predtým významne prispeli k tomu, aby sme získali nové, 
rozsiahlejšie vedomosti (Máchal, 2000). 

Medzi didaktické odporúčania pri environmentálnej výučbe môžeme taktiež 
zaradiť zaujímavú mnemotechnickú pomôcku, ktorá nám umožňuje ľahko si zapamätať úlohy 
vyučovacieho procesu a činností, ktoré sa v ňom uplatňujú. Pomocou tejto mnemotechnickej 
pomôcky Vy-U-Č-O-V-A-Ť? môžeme didaktické odporúčania zjednodušene formulovať 
nasledovne: VY-svetlenie, U-kážka, Č-innosť, O-prava a kontrola, V-ybavovacie pomôcky, A-
ktívne opakovanie, Ť-testovanie, ?-otázky na riešenie nejasností (Petty, 1996). Pri VY-
svetlení ide o to vedieť, prečo sa nejaký proces, činnosť, vykonáva práve takýmto spôsobom, 
U-kážka hovorí ako sa daná činnosť vykonáva, žiaci poznávajú ako na to, Č-innosť znamená 
precvičovanie zručností, O-prava a kontrola môže byť vykonávaná nielen učiteľom, ale aj 
samotnými žiakmi, V-ybavovacie pomôcky znamenajú poznámky, knihy, časopisy, ktoré 
žiakom vedomosti neskôr pripomínajú, pri A-ktívnom opakovaní žiaci rekapitulujú 
a precvičujú učivo, T-estovanie vyskúša zručnosti žiakov v reálnych podmienkach a ?-otázky 
dávajú možnosť vyjasniť si nezrovnalosti a pochybnosti. 

Environmentálna výučba má dva časové rozmery, ide o aktuálne postupy (pôsobenie 
tu a teraz) a dlhodobé postupy (perspektíva do ďalších rokov). Rovnako je pri 
environmentálnej výučbe dôležité si uvedomiť didaktické špecifiká podľa veku. Predškolský 
vek umožňuje realizovať environmentálnu výučbu, ktorá by však mala byť jednoduchá (napr. 



starostlivosť o zvieratko, sledovanie rastu rastlín doma a v záhradke). Deti vo veku 6-10 
rokov môžu vyvíjať svoj zmysel pre povinnosť (jednoduchá a krátkodobá činnosť 
s jednoduchými pravidlami, k dispozícii sú učebné osnovy „Environmentálne minimum“). Vek 
10-14 rokov umožňuje činnosť v skupinkách a pod vedením staršieho kamaráta, ide o vek, 
keď sa prejavuje prelietavosť v záujmoch (návrh tém a ich obsah je k dispozícii v rámci 
učebných osnov „Environmentálne minimum“). Užitočné je častejšie pracovať so skupinami 
ako s jednotlivcami. U adolescentov je základným znakom hľadanie vlastnej totožnosti 
a svojho miesta vo svete, radi sa dozvedajú nové skutočnosti, čo je možné vo výučbe využiť. 

Na základe spomenutých zásad a odporúčaní je možné zadefinovať základné 
didaktické pravidlá environmentálnej výučby. Didaktické pravidlá obsahujú pokyny pre 
správne a účinné vedenie vyučovacieho procesu, špecifikujú a konkretizujú vyučovacie 
zásady (Maňák, 1997). Pravidlá začleňujeme do troch základných okruhov: didaktické 
pravidlá zamerané na získavanie vedomostí, didaktické pravidlá zamerané na získavanie 
skúseností a zážitkov a pravidlá zamerané na získavanie zručností v sociálnych vzťahoch, 
medziľudskej komunikácii, tímovej práci a aktivizujúcich metódach. Definovanie uvedených 
pravidiel obsahujú nasledovné kapitoly: 
3.1.1.  Vedomostné (racionálne) pravidlá environmentálnej výučby 
3.1.2.  Emocionálne a zážitkové pravidlá environmentálnej výučby 
3.1.3.  Postojové a sociálne pravidlá environmentálnej výučby. 
 
3.2. Činitele účinnosti environmentálnej výučby 
 

Na každodenné utváranie žiadúcich občianskych postojov k životnému prostrediu 
pôsobia tri zložky, ktoré môžeme nazvať činiteľmi účinnosti environmentálneho 
pedagogického pôsobenia. Podľa oblastí ich vzdelávacieho a výchovného pôsobenia ich 
členíme podľa Máchala (2000) na: 
• vedomostné činitele, ktoré zahŕňajú širokú škálu informácií utvárajúcich základy 

ekologickej gramotnosti, najčastejšou používanou metódou je metóda súvislostného 
učenia 

• zručnostné a zážitkové činitele, obsahujú najrôznejšie podoby kontaktu s prírodou, 
starostlivosti o významné krajinné prvky, účinnými metódami sú mapovanie, 
samostatné pozorovanie, manuálna práca, starostlivosť o zvieratá, triedenie odpadu, 
šetrenie vodou, materiálmi a energiami a pod., dôležitou súčasťou tohto okruhu je 
utváranie vzťahu k prírode prostredníctvom práce s prírodnými materiálmi vrátane 
upevňovania základných zručností a návykov potrebných pre tieto činnosti, 

• postojové činitele sa podieľajú na utváraní predpokladov pre tímovú prácu vrátane 
patričných komunikatívnych schopností a formovaní žiadúcich postojov k životnému 
prostrediu, výchovne účinnými metódami sú pobytové environmentálne programy, 
terénne cvičenia, pobyty v prírode a pod. 

 
3.3. Výskumné metódy v environmentálnej výučbe 
 

Riešenie mnohých didaktických otázok a problémov nie je možné bez vedeckého 
skúmania. Vo vedecko-výskumnej práci sa používajú  nižšie uvedené metódy, ktoré majú 
nesmierny význam aj pre konkrétnu každodennú prácu učiteľa. Popri historicko-porovnávacej 
výskumnej metóde (štúdium názorov pedagógov, ciele výchovy a vzdelávania v minulosti 
a pod.) a výskume súčasnej pedagogickej praxe (pedagogické skúsenosti škôl, učiteľov, 
možnosti modernizácie výučby atď.), môže učiteľ využiť rad ďalších výskumných metód. Pre 
objektívne posúdenie skúmaného javu sa odporúča kombinovať a použiť viacero metód a to 
v dostatočnom časovom priestore. Na základe jednej metódy nemožno vyvodzovať závery 
(Petlák, 1996). 

Bližšie sa budeme venovať vybraným metódam, ktorých použitie je v environmentálnej 
výučbe frekventované. 



Základné rozdelenie environmentálnych výskumných metód je podľa Halašovej (2001) 
nasledovné: 
I. exploratívne metódy (dotazník, anketa, autobiografia, rozhovor, beseda) 
II. ratingové metódy (expertná činnosť, posudzovacie škály) 
III. Q-metodológia 
IV. psychosémantická metóda (komponentová analýza, slovné asociácie, repertoárové 

mriežky) 
V. obsahová analýza (analýza osobných dokumentov, pedagogických a školských 

dokumentov, analýza školských ukazovateľov) 
VI. testy (osobnostné, inteligenčné, psychomotorické, didaktické) 
VII. projektívne metódy (verbálne, grafické, pohybové) 
VIII. metóda merania sociálnych vzťahov (sociometrická, technika skúmania preferenčných 

postojov) 
IX. behaviorálne metódy (riadené pozorovanie, interakčná analýza) 
X. experimentálne metódy  (laboratórne, simulačné, terénne, formujúce) 
XI. metódy školskej etnografie 
XII. metódy longitudiálneho výskumu (sledovanie osobnej histórie a dôsledkov 

pedagogického pôsobenia na jej vývin, longitudiálny výskum pedagogických javov). 
 
4. NÁMETY NA ENVIRONMENTÁLNU VÝUČBU 

 
Cieľom tejto kapitoly je ukázať ako možno použiť rôzne vyučovacie prostriedky, ktorými 

sú organizačné formy vyučovania, rôzne vyučovacie metódy, učebné pomôcky a didaktická 
technika, pri sprostredkovaní učiva s vybranými environmentálnymi témami, ktoré sú 
uvedené v osnovách environmentálnej výchovy, tzv. environmentálneho minima a majú 
dopĺňať výučbu hodín základných prírodovedných aj iných predmetov. Ide prevažne 
o environmentálnu výučbu v rámci prírodovedných predmetov: prírodopis (5.-9. ročník ZŠ), 
chémia (5.-9. ročník ZŠ), zemepis (5.-9. ročník ZŠ), biológia (SŠ) a geografia (SŠ).  

V jednotlivých podkapitolách sú uvedené návrhy vyučovacích hodín (4.1.), vybrané 
prednášky s environmentálnou tematikou (4.2.), environmentálne zamerané pokusy (4.3.), 
námety na výučbu v teréne (4.4.) a učebné pomôcky vhodné na environmentálnu výučbu 
(4.5.). 

Pri tvorbe vyučovacích hodín je dôležité výučbu prírodovedných predmetov prispôsobiť 
požiadavkám environmentálneho minima a tak ich doplniť o environmentálne vedomosti 
a zručnosti. Pri realizácii takéhoto vyučovania možno hovoriť o environmentálnej výučbe. 
Námety na environmentálnu výučbu sú preto doplnené o informácie, v ktorých predmetoch 
a v akom ročníku je možné ich využiť, teda pre koho sú určené. Taktiež je uvedená pri 
každom návrhu aj téma environmentálneho minima a jej zaradenie do prírodovedných 
predmetov. 
 
4.3. Environmentálne zamerané pokusy 

 
Praktické cvičenia poskytujú veľké možnosti na rozvíjanie tvorivých schopností žiakov, 

rozvíjanie ich zručností a aktivizáciu. Umožňujú učiteľovi nadviazať úzky kontakt so žiakmi, 
motivovať ich, podporiť ich samostatnú a tvorivú prácu a vzbudiť ich záujem o prírodné vedy. 

Dôležitým aspektom praktických cvičení je uplatnenie teoretických vedomostí pri 
riešení praktických problémov. Významným spôsobom tak prispievajú k prepojeniu 
teoretickej a praktickej zložky vyučovania s maximálnym využitím názornosti (Turanová, 
2004). 

Ak učiteľ zaradí do vyučovania pokusy, musí ich starostlivo naplánovať. Úspech 
cvičení závisí od odbornej a didaktickej prípravy učiteľa, ako aj od prípravy žiaka na túto 
formu vyučovania. Učiteľ musí určiť cieľ, podstatu cvičenia, spôsob jeho realizácie, termín 
zaradenia do časovo-tematického plánu (Turanová, 2004). Taktiež je potrebné pripraviť 
relevantné pomôcky, ktoré sú v učebniach dostupné a je ich dosť pre všetkých žiakov. 
V prípade ich malého počtu, je možné žiakov rozdeliť do skupín. 



Cvičenia uvedené v tejto kapitole sú jednoduché a je možné ich realizovať aj v triede, 
ktorá nie je vybavená laboratórnymi pomôckami. Ide o 14 jednoduchých pokusov, ktoré 
súvisia s environmentálnou problematikou a je možné nimi doplniť najmä výučbu chémie, ale 
aj prírodopisu, sú určené žiakom ZŠ (5.-9.ročník). Z hľadiska učebných osnov – 
environmentálneho minima ide o témy Znečisťovanie ovzdušia, vody, pôdy a Kyslý dážď. 
 
Príklad: 
Pokus 1 Dôkaz kyslíka (Nevřelová, Chrenščová a kol., 2005) 
 
Téma environmentálneho minima: Znečisťovanie ovzdušia, vody a pôdy (Význam 
ovzdušia pre živé organizmy, 5. ročník ZŠ) 
Pomôcky: plytká miska, sviečka, valcovitý pohár (kadička), zápalky, voda, pravítko  
Postup: Na dno plytkej misky upevníte roztaveným voskom sviečku. Do misky nalejete vodu 
do výšky 2,5 až 3 cm. Zapálite sviečku a priklopíte ju malým valcovitým pohárom. Po 
skončení pokusu pravítkom zmerajte do akej výšky vystúpila voda v pohári. Pokus zopakujte 
s rôzne veľkými pohármi a zistite, akú veľkú časť vzduchu uzavretého v nádobe nahradila 
voda po zhasnutí sviečky. 
Pozorovanie: Pri horení sa spotreboval kyslík, v nádobe vzniká podtlak, a preto sa zvyšuje 
hladina vody v pohári. 
 
4.4. Environmentálna výučba v teréne 
 

Exkurzie a terénne cvičenia patria už k častejšie využívaným organizačným formám 
vyučovania. Okrem vlastnej vzdelávacej hodnoty majú exkurzie a terénne cvičenia veľkú 
výchovnú hodnotu prejavujúcu sa vo formovaní vzťahu žiakov k prírode a jej ochrane, vo 
výchove ku kamarátstvu a pochopení skupinovej práce (Turanová, 2004). Treba si uvedomiť, 
že exkurzie a terénne cvičenia sú také vyučovacie formy, z ktorých si žiaci najviac pamätajú 
a zároveň sú veľmi užitočné pre vzťah učiteľa a žiaka. Motivujú žiaka, vedú k samostatnej 
práci a umožňujú, aby do učenia vstúpil skutočný svet (Turanová, 2004). 

Exkurzie a terénne cvičenia patria k náročným vyučovacím formám, ich výsledok závisí 
na organizačnej a obsahovej príprave. Pri príprave si učiteľ musí najprv premyslieť výber 
lokalít (trasy) a overiť časovú náročnosť. Musí si rozmyslieť obsahovú stránku a taktiež to, čo 
bude od žiakov vyžadovať. Premyslí si tiež spôsob dopravy, upozorní žiakov na vhodné 
oblečenie a určí pomôcky na prácu v teréne (zápisník, pero, ceruzky, mapa, vrecká na 
vzorky a pod.). Učiteľ upozorní žiakov na základné bezpečnostné pravidlá, rozdelí ich do 
skupín s presne vymedzenými úlohami. Pri zbere prírodnín musí žiakov upozorniť na potrebu 
rešpektovať chránené územia, chránené druhy (Turanová, 2004). 

Návrh exkurzie je uvedený v kapitole 4.4.1. Keďže jedným z najvhodnejších možností 
na exkurzie je návšteva náučných chodníkov, náučným chodníkom je venovaná samostatná 
kapitola 4.4.2. 
 
4.5.  Návrhy didaktických pomôcok na environmentálnu výučbu 
 

Didaktické pomôcky v tejto kapitole sú navrhnuté na základe obsahu 
environmentálneho minima a učebnej látky druhého stupňa základných škôl. Ich využitie je 
univerzálne, môžu byť využité aj v rámci iných predmetov základnej školy, napríklad na 
geografii, či chémii. Ich výroba nie je veľmi náročná, preto môžu byť vyrábané samotnými 
žiakmi a učiteľmi v rámci medzipredmetových vzťahov na výtvarnej, technickej, alebo 
pracovnej výchove. 
 
Príklad: 
STROM AKO DOM (pre 5., 6. a 9. roč. ZŠ) 
Začlenenie do výučby: pomôcky, ktoré slúžia najmä na výučbu prírodopisu, využitie na 
hodine základného typu, pri sprístupňovaní, alebo opakovaní učiva 



Pomôcky: Papier, vodové farby, obrázky rôznych živočíchov, euroobaly  
Postup:  
1. Nakresliť strom aj s jeho koreňmi 
2. Do jednotlivých častí stromu prilepiť malé vrecká vyrobené z euroobalov 
3. Do jednotlivých obalov vložiť živočíchov, ktorí tam žijú 
Úlohy na využitie pomôcky vo výučbe: 
• stručne charakterizovať jednotlivé živočíchy, popísať ich spôsob života na strome 
• vymenovať možné ohrozenia týchto živočíchov a navrhnúť spôsoby ich ochrany 
Didaktické poznámky: 
Žiaci sa oboznámia s obyvateľmi stromu a aj s funkciou stromu.  
 
5. ZÁVER 
 

Získanie základných vedomostí o prírode a procesoch v nej prebiehajúcich a ich 
pochopenie je základ budovania vzťahu medzi žiakom a jeho prostredím.  

Dôvodom vzniku tejto publikácie bol nedostatok odbornej literatúry, ktorá by sa 
venovala aplikácii environmentálnej problematiky do výučby jednotlivých predmetov na 
školách na Slovensku. Dopyt po takejto odbornej literatúre je však v pedagogickej verejnosti 
veľmi veľký. Ponuka publikácií o environmentálnej výchove je síce dosť bohatá, avšak tieto 
publikácie sú písané najmä pre potreby environmentálnej výchovy, realizovanej 
prostredníctvom štátnych aj mimovládnych organizácií, pôsobiacich mimo školského 
systému a sú ťažšie využiteľné pre potreby výchovno-vzdelávacieho procesu v školách na 
klasických hodinách. 
 Monografia by mala pomôcť učiteľom v praxi skvalitňovať úroveň ich práce najmä 
z hľadiska doplňovania environmentálnej problematiky do učiva. Obsahuje teoretické 
východiská pre environmentálnu výučbu (prostriedky environmentálnej výučby, ktorými sú 
vyučovacie metódy, organizačné formy vyučovania a učebné pomôcky) aj praktické ukážky 
a námety na interiérovú výučbu (príklady vyučovacích hodín s environmentálnou tematikou, 
námety prednášok, námety na pokusy s environmentálnym zameraním) aj exteriérovú 
výučbu (exkurzie a využitie náučných chodníkov pri environmentálnej výučbe). Taktiež 
obsahuje slovník odborných pojmov, ktoré sa využívajú pri environmentálne zameranej 
výučbe a pojmy využívané v pedagogickej praxi. 


