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Abstrakt 
V príspevku sa zaoberáme možnosťami realizácie environmentálnej výchovy v primárnom 
vzdelávaní. Uvádzame príklad rozvoja zmyslov prostredníctvom zmyslového chodníka a 
zdôrazňujeme význam tvorivosti v edukačnom procese. 
 
Kľúčové slová: Environmentálna výchova. Školský dvor. Zmysly. Zmyslový chodník. 
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Abstract 
In the paper we discuss the possibilities of realization of environmental education in primary 
education. We offer an example of the development of senses through a sensory path. We 
focus on the importance of creativity in the educational process. 
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1 Environmentálna výchova 

Environmentálna výchova patrí medzi prierezové témy a prelína sa všetkými vyučovacími 
predmetmi na 1. stupni základnej školy. Žiaci prostredníctvom environmentálnej výchovy 
nadobúdajú vedomosti, zručnosti, postoje a návyky zamerané na ochranu a zlepšovanie 
životného prostredia, čo má nesmierny význam pre trvalo udržateľný život na Zemi. Pomáha 
žiakom pochopiť vzájomné vzťahy človeka, organizmov a životného prostredia na im veku 
primeranej úrovni. Vedomosti a zručnosti, ktoré žiaci nadobúdajú smerujú k tomu, aby žiaci 
poznali a vyberali konkrétne možnosti smerujúce k ochrane a zlepšeniu nielen svojho 
životného prostredia, ale aby sa podieľali aj na zveľaďovaní prostredia školy, jej okolia 
a správali sa k životnému prostrediu a prírodným zdrojom šetrne (Štátny vzdelávací program. 
Primárne vzdelávanie – 1. stupeň základnej školy 2015).  
Učitelia základnej školy v dotazníkovom prieskume uviedli, že environmentálna výchova má 
svoj význam v edukácii žiakov mladšieho a staršieho školského veku. 57,1 % učiteľov 
uviedlo, že skôr nie sú odborne a metodicky pripravení pre realizáciu environmentálnej 
výchovy v základnej škole a  7,1 % respondentov uviedlo, že vôbec nie sú pripravení pre 
realizáciu environmentálnej výchovy (Bernátová 2013, s. 23). 
V našom príspevku prezentujeme možnosti realizácie environmentálnej výchovy žiakov 
mladšieho školského veku.  
  
1.1 Školský dvor „priateľský deťom“ 
 
V tejto časti príspevku prezentujeme vlastné návrhy environmentálnych aktivít na školskom 
dvore. Jednou z možností, ako žiaci môžu pochopiť vzájomné vzťahy človeka, organizmov 
a životného prostredia a zároveň sa podieľať na zveľaďovaní prostredia školy je premena 
školského dvora na školský dvor „priateľský deťom“, ktorý by poskytoval priestor nielen pre 
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pohybové hry detí a budovanie sociálnych vzťahov, ale rozvíjal by u detí základné zmysly, 
tvorivosť, zodpovednosť i trpezlivosť. Školský dvor by mal byť prostredím pripraveným pre 
detské bádanie. 
 
Tematický okruh:  
Vzťah človeka k prostrediu – Náš životný štýl  

− spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie (Štátny vzdelávací program. 
Environmentálna výchova. Prierezová téma, 2009, s. 5).  

 
 Je niekoľko možností, ako na školskom dvore možno zrecyklovať či znova použiť odpadový 

materiál. Jednou z nich je výroba tzv. zmyslového chodníka. Zmyslový chodník možno 
vyrobiť z prebytočných drevených dosák, ktoré vytvoria konštrukciu. Výplň môžu tvoriť 
kúsky mulčovacej kôry, kamienky, piesok, pôda, guľatina, suché lístie, šišky, tráva a pod. 
(pozri Obrázok 1). Ak pedagógovia plánujú meniť v priebehu roka výplň zmyslového 
chodníka, odporúčame drevenú konštrukciu umiestniť na netkanú textíliu položenú na zemi. 
Kúsky netkanej textílie, ktoré vytŕčajú sa jednoducho prekryjú pôdou, kamienkami, 
mulčovacou kôrou a pod. Chodenie bosými nohami po rôznych povrchoch zmyslového 
chodníka pozitívne vplýva na rozvoj hmatu i koordinácie pohybov u žiakov mladšieho 
školského veku. To, z čoho bude zmyslový chodník vyrobený, akú výplň bude zmyslový 
chodník obsahovať i to, aký bude mať tvar záleží na kreativite pedagóga a žiakov samotných 
a tiež od dostupného odpadového materiálu. Ak škola nedisponuje materiálom, je možné 
nadviazať kontakt školy s rodinou. Kooperácia školy a rodiny má svoje nezastupiteľné miesto 
aj v budovaní environmentálneho povedomia žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ▬          DREVENÁ 
    KONŠTRUKCIA 

 
Obrázok 1 Schéma pre výrobu zmyslového chodníka 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Školský dvor poskytuje mnoho možností na realizáciu environmentálnej výchovy. Žiaci môžu 
využívať odpadový materiál aj na stimuláciu sluchu a to výrobou rôznych zvonkohier, ktoré 
zároveň budú plniť aj funkciu estetickú. Na základe pestovania byliniek či nenáročných 
plodín sa nielenže oboznámia s prírodnými zákonitosťami, naučia sa aj zodpovednosti 
a kooperácii. Pri zbere plodín navyše môžu ovoniavať a ochutnávať, čím stimulujú čuch 
i chuť. S pomocou pedagógov alebo rodičov si žiaci môžu vyrobiť z odpadového matriálu 
vtáčie búdky či jednoduchý kompostér. Už v ranom veku sa tak naučia princípom 
kompostovania. 

2 Tvorivosť vo vyučovaní 

Pri realizácii environmentálnej výchovy je dôležitá pripravenosť i tvorivosť pedagóga. Ak je 
pedagóg dostatočne kreatívny a zapálený pre vec, rovnako zapálení budú aj jeho žiaci. 
Tvorivosť možno rozvíjať nielen u pedagógov ale i u žiakov a to tvorbou tvorivých úloh. 
Tvorivé úlohy majú svoje miesto i v environmentálnej výchove. Zelina (1996, s. 193) uvádza 
základné charakteristiky tvorivých úloh: 

− vnášajú do učenia prekvapivosť, 
− vyvolávajú pochybnosti, nechávajú robiť odhady, používať intuíciu, 
− vyvolávajú kognitívnu neistotu – divergentné úlohy, 
− úlohy sú náročné, na prvý pohľad až nezvládnuteľné, 
− rozporné tvrdenia, 
− podanie úloh je možné dramatizovať. 

 

Ukážka environmentálnej aktivity realizovanej na školskom dvore: 

Názov aktivity: Pátram, pátraš, pátrame 

Učiteľ si vopred pripraví prostredie školského dvora tak, že na rôzne miesta ukryje predmety 
rôznych tvarov a veľkostí tzv. poklady. Žiakov rozdelí na skupiny. Každá skupina dostane 
prútený košík príp. inú nádobu, do ktorej bude zbierať poklady a tiež zadanie vo forme krátkej 
básničky napr.:  

Pátram, pátraš, pátrame, predmety čo nepatria do prírody hľadáme. Úlohou žiakov je nájsť 
na školskom dvore predmety, ktoré nepatria do prírody, ako napr. plastové fľaše, mikroténové 
sáčky a pod.  

Pátram, pátraš, pátrame, všetko jedlé hľadáme. Úlohou žiakov je nájsť na školskom dvore 
ukryté napr. jablká, hrušky, príp. ak majú žiaci vlastnú záhradku, majú dovolené odtrhnúť pár 
jahôd príp. iné druhy sezónneho ovocia či zeleniny. 

Pátram, pátraš, pátrame, všetko guľaté/hranaté/drevené/kovové/biele/čierne a pod. hľadáme. 
Úlohou žiakov je nájsť na školskom dvore ukryté predmety podľa zadania. Žiaci majú na 
dané úlohy vymedzený čas. Po uplynutí času aktivita končí. Učiteľ všetkých žiakov za ich 
pátraciu aktivitu pochváli a spolu si opíšu, aký poklad našli. 
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