
 

 

56 

ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A MOŽNOSTI JEJ REALIZÁCIE 

V MATERSKEJ ŠKOLE  

 

Renáta BERNÁTOVÁ,  SR 

 

Abstrakt:  V príspevku sa venujeme problematike environmentálnej výchovy a jej miestu 

v edukácii. Súčasne popisujeme námety pre realizáciu environmentálnych aktivít pre deti 

predškolského veku v prostredí materskej školy.  

Kľúčové slová:  environmentálna výchova, ISCED 0, prierezová téma, materská škola  

 

Abstract: In the paper we devote to the issue of environmental education and its place in the 

education. At the same time we describe  the theme for realization of environmental activities 

for children of preschool age in the nursery school.    

Key words: environmental education, ISCED 0, sectional theme, nursery school 

 

ÚVOD 

 

Environmentálna výchova je výchova k ohľaduplnosti k životnému prostrediu a jeho 

rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému (http://sk.wikipedia.org). 

Environmentálnu výchovu a vzdelávanie charakterizujeme ako proces celoživotného 

vzdelávania zabezpečujúci príjem environmentálnych princípov k pozitívnemu ovplyvneniu 

celospoločenského konania, ktorý je zameraný na každú sociálnu a vekovú skupinu. Z tohto je 

zrejmé, že z hľadiska výchovného a vzdelávacieho potenciálu má preň najväčší význam 

školský systém, ktorý tvoria predškolské zariadenia, základné, stredné a vysoké školy, 

univerzity tretieho veku, vzdelávacie inštitúcie riadené vysokými školami, metodické centrá, 

inštitúty ďalšieho vzdelávania a podobne (Koncepcia environmentálnej výchovy 

a vzdelávania, 1997). 

Na podporu realizácie environmentálnej výchovy v našich školách schválilo 

Ministerstvo školstva SR v roku 1996 Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre 

základné a stredné školy (environmentálne minimum). Cieľom environmentálnej výchovy pre 

žiakov základných a stredných škôl je podľa tohto dokumentu formovať a rozvíjať také 

osobnostné kvality žiakov, ktoré ich uschopnia chrániť a zlepšovať životné prostredie 

(Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy, 1996). Učebné 

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
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osnovy environmentálnej výchovy pre základné a stredné školy z roku 1996 obsahovali 

nasledujúce témy: Zachovanie biodiverzity - rozmanitosti života na našej planéte; 

Odlesňovanie; Erózia pôdy; Racionálne využívanie prírodných zdrojov; Znečisťovanie 

ovzdušia, vody, pôdy; Úbytok ozónovej vrstvy; Kyslý dážď; Skleníkový efekt; Spotreba 

energie; Odpad; Urbanizácia a Populačná explózia. Environmentálna výchova sa 

implementovala do povinných predmetov, nebola zaradená do učebných plánov ako 

samostatný vyučovací predmet (Učebné osnovy environmentálnej výchovy pre základné 

a stredné školy, 1996).  

V súčasnosti platnom štátnom vzdelávacom programe pre materské, základné 

a stredné školy  je environmentálna výchova chápaná ako prierezová téma.  

V rámci štátneho vzdelávacieho programu  je environmentálna výchova vnímaná ako 

prostriedok, ktorý do istej miery môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie sa 

žiakov. V tomto majú nezastupiteľnú úlohu pedagógovia, ktorí vďaka svojim profesijným 

kompetenciám (hlavne odborno-predmetovým, psychodiagnostickým a kompetenciám 

reflexie vlastnej činnosti) môžu prispieť k prehĺbeniu environmentálneho cítenia žiakov 

(Fryková, 2010). Zaujímavým spestrením environmentálnych aktivít pre žiakov môžu byť aj 

dobrovoľné letné brigády. S úspechom sa realizujú v Poľsku, ich účastníkmi sú však väčšinou 

žiaci  navštevujúci elitné súkromné školy (Malec, 2006). 

Podľa výsledkov výskumu (Milová – Medal – Klocovková, 2012), cieľom ktorého 

bolo  zmapovať aktuálnu situáciu a stav súčasného systému environmentálnej výchovy a 

vzdelávania detí a mládeže na Slovensku – s akcentom na aktivity a pôsobenie subjektov 

MVO sektora a popis ich pôsobenia v praxi, prienik formálneho a neformálneho vzdelávania 

– na príklade regiónu Trenčín,   environmentálna výchova a vzdelávanie ako prierezová téma 

ponúka v súčasnosti tieto pozitíva:  

 sloboda výberu pre učiteľov a školy, pre Školské vzdelávacie programy, možnosť 

plurality modelov výučby; 

 možnosť spájať formálne vzdelávanie environmentálnej výchovy a vzdelávania s 

neformálnym a využívať ponuku environmentálnych programov mimovládnych 

organizácií vo formálnom vzdelávaní; 

 široký záber na celú populáciu detí (veľký edukačný potenciál); 

 jednoduchšia organizácia výučby pre školy, úspory finančných prostriedkov (Milová – 

Medal – Klocovková, 2012) . 

Negatívami sú podľa výsledkov výskumu (Milová – Medal – Klocovková, 2012):   
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 formalizmus, povrchnosť; 

 v praxi náročné na realizáciu, čas, prípravu (keď hovoríme o kvalite); 

 deti dostávajú len oddelené informácie a unikajú im súvislosti (pasivita); 

 súperenie environmentálnej výchovy a vzdelávania s inými prierezovými témami; 

 závislosť od prístupu a osoby učiteľa/koordinátora environmentálnej výchovy a 

vzdelávania, ale aj od jeho manažérskych zručností; 

 problém nedostatku a kvalifikácie pedagógov, morálnych autorít (organizačné otázky, 

motivácia, aprobácia, kvalifikácia) (Milová – Medal – Klocovková, 2012) . 

Učebné osnovy environmentálnej výchovy ako prierezovej témy pre základné 

a stredné školy boli schválené v roku 2009. Zahrňujú tieto tematické okruhy: Ochrana prírody 

a krajiny; Zložky životného prostredia; Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana; Ľudské 

aktivity a problémy životného prostredia; Vzťah človeka k prostrediu (Učebné osnovy 

environmentálnej výchovy, 2009).   

Úlohou materskej školy v oblasti environmentálnej výchovy je vystavanie základov, 

na ktorých sa bude vzťah dieťaťa a prírody ďalej rozvíjať a prehlbovať. Je dôležité, aby sa 

tento vzťah rozvíjal z rôznych aspektov, aby kládol rovnaký dôraz  na oblasť kognitivizácie, 

emocionalizácie a socializácie. Už v tomto období je možné oboznamovať deti s prírodou 

a uviesť ich do kontaktu s ňou, cez estetické a citové prežívanie a tiež fyzické zapojenie detí 

do starostlivosti o životné prostredie. Špecifiká environmentálnej výchovy v predprimárnom 

vzdelávaní spočívajú v tom, že deti ešte nevedia čítať a písať. Deti predškolského veku sú 

však veľmi vnímavé, prispôsobivé, tvorivé a otvorené všetkému dianiu naokolo (Nevřelová, 

2008).  Kvalita detských environmentálnych skúseností je významná pre ďalšie prírodovedno-

environmentálne vzdelávanie a sebavzdelávanie  v mladšom školskom veku (Kryk, 2009). 

Environmentálna výchova v materských školách poskytuje priestor a neohraničené 

možnosti na vytváranie základov zodpovedného vzťahu človeka k životnému prostrediu. 

V rámci environmentálnej výchovy sa dieťa v rámci svojich vekových a individuálnych 

osobitostí oboznamuje s podstatou ekologických zákonitostí, rozvíja si estetické cítenie 

a formuje humánny a morálny vzťah k ochrane a tvorbe životného prostredia. Získava 

poznatky, spôsobilosti, formuje sa jeho hodnotová orientácia, postoje a správanie (Uváčková 

a kol., 2011). 
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1 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  V MATERSKEJ ŠKOLE 

 

1.1 Environmentálna aktivita na tému Ročné obdobie zima a naše voľne žijúce zvieratá 

Cieľom aktivity je sprostredkovať deťom informácie o spôsobe života voľne žijúcich 

zvierat v zimnom období.  Poikilotermné (studenokrvné) zvieratá si nedokážu udržať stálu 

telesnú teplota, ich teplota závisí od teploty prostredia, preto zimné obdobie musia prečkať 

v rôznych úkrytoch (aby im nezamrzli telesné tekutiny). K tejto skupine patria všetky 

bezstavovce a zo stavovcov ryby, obojživelníky a plazy. Preto tieto zvieratá v zime nevidíme 

v prírode.  Homoiotermné (teplokrvné) zvieratá majú stálu telesnú teplotu, nezávislú od 

teploty prostredia. Patria k nim vtáky a cicavce. Sú aktívne aj počas zimy. Niektoré vtáky 

(napr. lastovičky, belorítky, bociany) kvôli nedostatku potravy  odlietajú do teplejších oblastí.  

Niektoré cicavce hibernujú, zimu prečkajú v spánku (napr. jež, svišť, medveď).  

Pomôcky: menšie obrázky zvierat na tvrdšom papieri alebo v lamináte, sklenená 

nádoba, piesok, voda, záhradnícka zemina, väčšie kusy hornín, mapa alebo atlas sveta  

Opis edukačnej aktivity:  

Obrázky voľne žijúcich zvierat  rozložíme na veľký stôl a spolu s deťmi diskutujeme 

o tom, čo robia tieto zvieratá v zime. Ktoré zvieratá ste deti videli v zime v prírode?  

Vyzveme deti, aby vybrali obrázky tých zvierat, ktoré sa v jeseni sťahujú do teplejších oblastí. 

Vyberieme obrázok bociana bieleho (zimuje v Afrike, živí sa hmyzom, žabami, rybami) 

bociana čierneho (zimuje v Afrike, živí sa hmyzom, žabami, rybami), lastovičky domovej 

(zimuje v Afrike, živí sa lietajúcim hmyzom), belorítky domovej (zimuje v Afrike, živí sa 

lietajúcim hmyzom) a kukučky jarabej (zimuje v Afrike, jej potravou je hmyz, hlavne jeho 

chlpaté húsenice). Ak máme v materskej škole mapu alebo atlas sveta, deti položia obrázky 

týchto zvierat na africký kontinent. Prečo tieto vtáky u nás neostanú cez zimu? Tieto vtáky sa 

živia hmyzom,  ktorý u nás v zime nelieta, preto by tieto vtáky zahynuli od hladu. Z toho 

dôvodu odlietajú do Afriky, kde je dostatok hmyzu a v jari (keď začína opäť lietať hmyz) sa 

vracajú k nám. Preto ich voláme sťahovavé vtáky.  

Väčšina zvierat, ktoré ostávajú u nás, sa musia v zimnom období ukryť a tak sa 

chrániť pred nízkou teplotou prostredia. Deti navrhujú, kde sa môže zvieratá v zime ukrývať. 

Spolu s deťmi vytvoríme tri rôzne úkryty pre naše zvieratá. Prvý úkryt bude tvoriť sklenená 

nádoba s nižšou vrstvou piesku zaliata vodou, bude predstavovať napr. rybník, jazero.  Do 

nízkej kartónovej škatule nasypeme záhradnícku zeminu a  bude demonštrovať napr. lesnú 

pôdu.  Tretí úkryt vytvoríme z hornín a bude predstavovať jaskyňu.  
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Vyberieme s deťmi obrázky zástupcov hmyzu, rýb, obojživelníkov a plazov 

a presunieme ich do vhodných úkrytov. Ak by sa tieto zvieratá neukryli, zamrzli by. Pýtame 

sa detí, ktoré zvieratá prezimujú v rybníku, v jazere? Ku sklenej nádobe s vodou  položíme 

obrázok kapra, šťuky, skokana, korytnačky močiarnej. Tieto vodné zvieratá zimujú na dne 

vôd (kde voda nezamrzne) alebo sa zahrabávajú až do bahna.  Do druhého úkrytu vložíme 

obrázok slimáka (zimuje v pôde), obrázky rôznych druhov chrobákov (zimujú v pôde), 

obrázok slepúcha (zimuje pod pňami stromov v hĺbke až do 80 cm), obrázok ropuchy (zimuje 

v pôde v dierach po hlodavcoch). Do tretieho úkrytu vložíme obrázok jašterice a obrázok 

hada. Plazy zimujú väčšinou v dutinách stromov, v jaskyniach.   

Ostanú nám obrázky teplokrvných zvierat (vtákov a cicavcov). Vtáky sú aktívne aj 

v zime. Môžeme ich vidieť lietať a hľadať si potravu, napr. orol, myšiak, sokol, bažant, výr, 

ďateľ, vrabec, kačica, sýkorka (napr. sýkorky sa živia plodmi, ktoré ostali na stromoch a 

kroch). Vtákom v zime pomáhame aj my ľudia, do kŕmidiel im dávame vhodnú potravu. 

Sýkorky majú najradšej olejnaté semená, napr. semená slnečnice ročnej.  Hrdličky obľubujú 

zrná pšenice, ovsa, rozdrvenú kukuricu. Ďatle obľubujú loj, ktorý im zavesíme na konár.  

Aj cicavce sú aktívne v zime, napr. sviňa divá, zajac poľný, líška hrdzavá, jeleň lesný 

(poľovníci ho prikrmujú), veverica lesná. Niektoré cicavce ako napr. jež, medveď, svišť 

zimné obdobie prespia vo svojich úkrytoch.   

Po ukončení tejto aktivity zaradíme didaktickú hru, pri ktorej každé dieťa bude 

predstavovať nejaké zviera (zviera si vyberú samé deti alebo si vylosujú obrázok zvieraťa). 

Deti aktívnym pohybom, príp. aj zvukom znázorňujú dané zviera (napr. ropucha skáče, 

vretenica sa plazí, lastovička lieta). Deti sa pohybujú po celej triede. Pani učiteľka povie, že 

leto sa pomaly  končí a nastupuje jeseň. Deti, ktoré zobrazujú studenokrvné zvieratá sa začnú 

pomalšie pohybovať a hľadajú si zimný úkryt. Pani učiteľka vyzve tie zvieratá (sťahovavé 

vtáky), ktoré neostávajú v zime u nás, aby sa presunuli do časti triedy, ktorá bude zobrazovať 

Afriku. Ostatné deti sa pomaly presúvajú k svojím úkrytom (pod lavicu, pod stôl, pod deku 

ap.) ľahnú si, stočia sa do klbka, zatvoria oči a pomaly dýchajú.  Aktívne ostávajú (pohybujú 

sa v triede) iba tie deti, ktoré znázorňujú u nás zimujúce vtáky a nehibernujúce cicavce. Po 

chvíli pani učiteľka povie, že zima sa skončila a začína jar. Teplota prostredia sa zvyšuje  

a zvieratá sa prebúdzajú zo zimnej nečinnosti. Deti sa pomaly rozvíjajú z klbka, pomaličky 

vyliezajú zo svojich úkrytov a pohybujú sa aktívne po celej triede.  Z Afriky sa vracajú aj 

sťahovavé vtáky – deti lastovičky, bociany sa vracajú k ostatným zvieratám do stredu  triedy 

(Bernátová, 2012).   
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1.2  Environmentálna aktivita na tému Odpad 

V edukačných aktivitách sprostredkujeme deťom informácie o druhoch odpadov, o ich 

triedení a význame triedenia odpadov pre prírodu.    

Pomôcky: Rôzne druhy odpadu: cukríky s obalom, hygienické vreckovky, jogurt, 

fľaša s minerálkou, mandarínka, čokoládová tyčinku, sušienka v obale, ochutené mlieko 

v tetrapakovom obale, papierový leták, pečivo v obale, sklenená fľaša s vrchnákom, 

odpadkový kôš, mikroténové vrecúško, popísaný papier, škrupinky z vajec, kúsok suchého 

chleba, časopis, noviny, servítka, pohľadnica, plastová fľaša od sirupu, plastová nádoba od 

detského krému, od zubnej pasty,  sklenená fľaštičku od kozmetického prípravku, kúsok 

alobalu, obal od masla, vrchnák od jogurtu, starý kľúč, plechovka od nápoja, stará ponožka, 

textilná šatku, ochranné rukavice.   

Aktivita 1: Aké druhy odpadov poznáme?  

Cieľom aktivity je sprostredkovať deťom informáciu, že poznáme rôzne druhy 

odpadu. Deťom predškolského veku sprostredkujeme informáciu o papierovom, plastovom, 

sklenenom, kovovom a biologickom odpade. 

Do odpadkového koša vložíme rôzne druhy odpadu, napr.  mikroténové vrecúško, 

popísaný papier, škrupinky z vajec, kúsok suchého chleba, použitý časopis, noviny, servítku, 

pohľadnicu, plastovú fľašu od sirupu, plastovú nádobu od detského krému, od zubnej pasty,   

sklenenú fľaštičku od kozmetického prípravku, kúsok alobalu, obal od masla, vrchnák od 

jogurtu, starý kľúč, plechovku od nápoja, starú ponožku, textilnú šatku, hliníkové vrchnáčiky, 

alobal, spinky.   

Priebeh aktivity: Úlohou detí je preskúmať, čo tvorí odpad z koša.  Deti postupne 

vyberajú jednotlivé druhy odpadu a popisujú ich (z akého materiálu je odpad vyrobený, na čo 

sme ho používali, prečo ho už nepotrebujeme ap.). Pri skúmaní druhov odpadu detí používajú 

ochranné rukavice.  Deti by si mali osvojiť poznatok, že odpad tvoria rôzne druhy materiálov 

ako je papier, plast, kov, sklo, textil.  

Aktivita 2:  Triedenie odpadu. 

Cieľom aktivity je naučiť deti triediť odpad a objasniť im význam triedenia odpadu. 

Mnohé druhy odpadov môžeme opäť využiť – recyklovať a tým chrániť  prírodu. 

Podmienkou opätovného využitia odpadov je ich triedenie.  Len triedený odpad môžeme opäť 

využiť a vyrobiť z neho nové veci.  

Použité pomôcky: farebné kontajnery (zafarbené papierové nádoby) alebo vrecia, 

rôzne druhy odpadov, učebná pomôcka LOGICO Primo – environmentálna výchova: karta 8.  
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Priebeh aktivity: V úvode aktivity  zaradíme prácu detí s učebnou pomôckou LOGICO 

Primo – environmentálna výchova: karta 8, obsahovo zameranú na problematiku triedenia 

odpadov. Úlohou detí je správne priradiť druh odpadu ku farebnému odpadkovému 

kontajneru.  

Následne zmiešame jednotlivé druhy odpadov a pripravíme farebne označené nádoby 

alebo vrecia (môžeme si ich vopred vyrobiť a vyfarbiť spolu s deťmi). Úlohou detí je vhodiť 

vybraný odpad do správnej nádoby.  Do modrej nádoby deti vhadzujú  papierový odpad, do 

zelenej nádoby sklenený odpad, do žltej nádoby plastový odpad, do svetlohnedej nádoby 

kovový odpad, do tmavohnedej nádoby biologický odpad. Nádoby s odpadom umiestnime do 

kútika prírody a podľa podmienok materskej školy pokračujeme v triedení odpadu, ktorý sa 

tvorí v triede.  Triedený odpad  priebežne po naplnení nádob v kútiku prírody vhadzujeme 

spolu s deťmi do príslušného farebného odpadkového kontajnera na ulici alebo odovzdáme 

do zberných surovín.  

Aktivita 3: Rozklad odpadu v prírode.  

Biologický odpad (v jari) zakopeme s deťmi plytko do pôdy a označíme si miesto. 

Cieľom aktivity je pozorovať čas, za ktorý sa biologický odpad rozloží (zhnije). Napr. 

ohryzok jablka sa rozloží za približne 4 týždne, banánová šupka za približne 6 mesiacov.  

Biologický odpad neznečisťuje našu prírodu, lebo sa postupne v prírode rozloží.  Informácia 

pre učiteľku: Jeho rozklad zabezpečujú pôdne baktérie a pôdne mikroskopické huby. Jeho 

rozkladom vzniká prírodné hnojivo.  Pre porovnanie môžeme zakopať aj žuvačku. Doba jej 

rozkladu je okolo 5 rokov.  Sklo sa v prírode rozkladá niekoľko tisíc rokov, plastové fľaše 

niekoľko 100 rokov, plechovky od nápojov niekoľko desiatok rokov, noviny a časopisy 

niekoľko mesiacov.  

Ak má materská škola podmienky, biologický odpad môže likvidovať 

kompostovaním. K biologickému odpadu patrí aj opadané lístie  drevín, pokosená tráva, 

orezané konáre drevín (Bernátová, 2013).  

 

ZÁVER 

 

V našom príspevku sme popísali dve edukačné aktivity pre deti predškolského veku, 

ktoré je možné realizovať v priestoroch materskej školy.  Obidve edukačné environmentálne 

aktivity sú zamerané na rozvíjanie učebných kompetencií (dieťa prejavuje zvedavosť a 

spontánny záujem o spoznávanie nového, objavuje a hľadá súvislosti medzi vlastnými 
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skúsenosťami a poznatkami, aplikuje v hre, rôznych aktivitách a situáciách získané poznatky 

a skúsenosti), komunikatívnych kompetencií (dieťa vedie monológ, nadväzuje a vedie dialóg 

a rozhovor s deťmi i dospelými), sociálnych kompetencii (dieťa zotrvá v hre a inej činnosti a 

dokončí ju), psychomotorických kompetencií (dieťa prejavuje túžbu a ochotu pohybovať sa) a 

kognitívnych kompetencie (dieťa rieši jednoduché problémové úlohy, porovnáva podobnosti 

a rozdiely predmetov) u detí predškolského veku (ISCED 0).  
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