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SÚČASNÝ STAV REALIZÁCIE ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY  

NA 1.  STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Martina IVANECKÁ, Renáta BERNÁTOVÁ, SR 

 

Abstrakt: Cieľom príspevku je poukázať na súčasný stav realizácie environmentálnej 

výchovy na 1. stupni základnej školy. Bližšie vyšpecifikujeme cieľ, predmet a obsah 

environmentálnej výchovy charakterizovaný v štátnych vzdelávacích programoch. Následne 

popisujeme ako sa  obsah učiva environmentálnej výchovy uplatňuje v jednotlivých 

vyučovacích predmetoch.  

Kľúčové slová: ISCED 1,  environmentálna výchova, prierezová téma  

 

Abstract: The aim of this paper is to highlight the current state of implementation of 

environmental education at grammar school. Further specifying the objective, purpose and 

content  of environmental education characterized in state education programs. Then see how 

to apply this content in individual subjects. 

Key words: ISCED 1, environmental education, cross issue 

 

ÚVOD 
„Naučili sme sa lietať v povetrí ako vtáky, potápať pod vodou ako ryby. Zostáva len jediné. 

Naučiť sa žiť na Zemi ako ľudia.“  

Shaw George Bernard 

 

 „Človek sa môže stať človekom iba výchovou.“ 

Ján Amos Komenský 

  

Človek si mnohokrát neuvedomuje akú veľkú moc dostal nad prírodou. Príroda je 

sama o sebe „silná čarodejka“, ktorú na druhej strane aj maličké neuvážené konanie človeka 

môže zničiť. Každý človek by si mal uvedomiť zodpovednosť, ktorá z toho vyplýva. 

Zodpovednosť sa nadobúda a rozvíja správnou výchovou. To nám potvrdzujú úvodné citáty, z 

ktorých je zrejmé, že iba výchovou sa môžeme naučiť žiť na Zemi ako ľudia, ktorí si vážia 

Zem. Táto výchova sa na školách realizuje prostredníctvom environmentálnej výchovy.  
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1 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA  A  ISCED 1 

 

Pre lepšie pochopenie realizácie environmentálnej výchovy na slovenských 

základných školách je potrebné si zadefinovať kľúčové pojmy príspevku: environmentálna 

výchova, štátny vzdelávací program pre 1. stupeň základnej školy v Slovenskej republike 

ISCED 1, prierezová téma.  

 

1.1 Environmentálna výchova   

Pojem environmentálna výchova je odvodený od anglického slova environment – 

okolie, prostredie. Predmetom environmentálnej výchovy je výchova k ohľaduplnosti k 

životnému prostrediu a jeho rôznorodosti, k svojmu okoliu, iným tvorom a k sebe samému. 

Chápanie pojmu je však v teórii výchovy širšie, ide tu o súčasť výchovy človeka                 

ako elementu prostredia. Environmentálna výchova teda predstavuje súlad myslenia, cítenia                              

a zodpovedného správania sa k prírode, k svojmu okoliu a k sebe. Môžeme ju chápať          

ako systematický proces formovania jednotlivca od útleho veku až do dospelosti, rozvíjajúci 

jeho sebaúctu, sebadôveru i úctu a dôveru voči iným ako základ skupinovej kooperácie           

a aktívnej zodpovednosti (Naništová, 1998). Existuje mnoho pohľadov a definícií                 

na environmentálnu výchovu preto nám nedá nespomenúť ešte aspoň jednu výstižnú: 

Environmentálnu výchovu možno definovať ako „výchovu jedinca, ktorého hodnotový systém 

mu umožní múdro a citlivo konať v prospech ochrany a zachovania biodiverzity života          

vo všetkých jeho formách, ktorý bude schopný súcitu s prírodou a inými živými tvormi,           

a ktorý bude ochotný preberať zodpovednosť za svoje konanie a prijímať dobrovoľnú 

skromnosť ako spôsob života únosne zaťažujúc životné prostredie“ (Vincíková, 1998, s. 22). 

Cieľom environmentálnej výchovy je viesť žiakov ku komplexnému pochopeniu 

vzájomných vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu.          

Ide o rozvíjanie a najmä pochopenie nevyhnutného prechodu k udržateľnému rozvoju 

spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať a uvedomovať si dynamicky sa vyvíjajúce vzťahy 

medzi človekom a prostredím, kde sú vzájomne prepojené aspekty ekologické, ekonomické    

a sociálne (Štátny vzdelávací program environmentálna výchova, 2009). 

Obsah environmentálnej výchovy je rozpracovaný do tematických okruhov: Ochrana 

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

ľudské aktivity a problémy životného prostredia; vzťah človeka k prostrediu (Štátny 

vzdelávací program environmentálna výchova, 2009).  

http://sk.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDchova
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Podrobnejšia charakteristika environmentálnej výchovy je opísaná v štátnom 

vzdelávacom programe. 

 

1.2 Štátny vzdelávací program - ISCED 1 

Vývoj školstva Slovenskej republiky napreduje dopredu a preto podlieha rôznym 

modernizáciám a zmenám. Tieto zmeny sa výrazne prejavili v roku 2008, kedy bol                

na generálnej porade ministra školstva prijatý nový školský zákon pre primárne vzdelávanie 

ISCED 1 (ďalej len ISCED 1).  ISCED 1 je podľa nového školského zákona hierarchicky 

najvyšší cieľovoprogramový projekt vzdelania, ktorý zahŕňa rámcový model absolventa, 

rámcový učebný plán školského stupňa a jeho rámcové učebné osnovy. Predstavuje prvú, 

rámcovú úroveň dvojúrovňového participatívneho modelu riadenia škôl. Vyjadruje hlavné 

princípy a ciele vzdelanostnej politiky štátu, ako aj demokratické a humanistické hodnoty,     

na ktorých je národné vzdelávanie založené. Vymedzuje všeobecné ciele škôl ako kľúčové 

kompetencie (spôsobilosti), vo vyváženom rozvoji osobnosti žiakov a rámcový obsah 

vzdelania. ISCED 1 podporuje komplexný prístup pri rozvíjaní žiackych spôsobilostí 

poznávať, konať, hodnotiť a dorozumievať sa i porozumieť si na danom stupni vzdelávania. 

Je východiskom a záväzným dokumentom pre vytvorenie individuálneho školského 

vzdelávacieho programu školy, kde sa zohľadňujú špecifické lokálne a regionálne podmienky 

a potreby. ISCED 1 obsahuje vzdelávacie oblasti: jazyk a komunikácia (vyučovacie predmety 

slovenský jazyk a literatúra, prvý cudzí jazyk), matematika a práca s informáciami 

(vyučovacie predmety matematika, informatická výchova), príroda a spoločnosť (vyučovacie 

predmety prírodoveda, vlastiveda), človek a hodnoty (vyučovacie predmety etická 

výchova/náboženská výchova), človek a svet práce (vyučovací predmet pracovné 

vyučovanie), umenie a kultúra (vyučovacie predmety  hudobná výchova, výtvarná výchova), 

zdravie a pohyb (vyučovací predmet  telesná výchova) a prierezové témy: osobnostný 

a sociálny rozvoj, environmentálna výchova, mediálna výchova, multikultúrna výchova, 

dopravná výchova – výchova k bezpečnosti v cestnej premávke, ochrana života a zdravia, 

tvorba projektu a prezentačné zručnosti. Environmentálna výchova patrí medzi prierezové 

témy (ISCED 1). 
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1.3 Environmentálna výchova ako prierezová téma 

Prierezové témy sa prelínajú vzdelávacími oblasťami. Odrážajú aktuálne problémy 

súčasnosti, sú určitým návodom na ich prevenciu a riešenie, ale zároveň slúžia                        

aj na prehĺbenie základného učiva, zdôraznenie aplikačného charakteru, majú prispieť k tomu, 

aby si žiaci rozšírili rozhľad, osvojili si určité postoje, hodnoty, rozhodovanie. Prepájajú rôzne 

oblasti základného učiva, prispievajú ku komplexnosti vzdelávania žiakov a pozitívne 

ovplyvňujú proces utvárania a rozvíjania kľúčových kompetencií (spôsobilostí) žiakov. Môžu 

sa vyučovať v rámci jednotlivých učebných predmetov alebo formou kurzov, prípadne 

samostatného voliteľného predmetu. Výber spôsobu a času realizácie  prierezovej témy je  

v kompetencii každej školy.  Prierezové témy sú dôležitým prvkom vo vzdelávaní a podieľajú 

sa na utváraní a rozvíjaní kľúčových kompetencií predovšetkým v oblasti postojov a hodnôt 

(ISCED 1). 

 

2 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA A VYUČOVACIE PREDMETY PRIMÁRNEJ 

ŠKOLY 

 

Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti (učebné 

predmety). Vzájomným prepojením, rozšírením, upevňovaním a systematizáciou vedomostí, 

špeciálnych návykov a zručností upozorňujeme žiakov na súvislosti medzi poznatkami, ktoré 

si už osvojili na pochopenie problematiky zo širšieho pohľadu. Len tak dokážu skutočne 

pochopiť globálne problémy. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu 

žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia (ISCED 1).  

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 životnému prostrediu. V maximálnej miere využíva priame pozorovanie žiakov okolitého 

prostredia, ktoré výrazne ovplyvňuje emocionálnu stránku osobnosti jedinca (ISCED 1).  

Človek a hodnoty sa zameriava na súvislosti medzi ekologickými, technicko-

ekonomickými a sociálnymi prístupmi k riešeniu problematiky a poukazuje na ďalšie princípy 

udržateľnosti rozvoja (medziľudské vzťahy, spolupráca v rozmanitosti, odstraňovanie 

chudoby, chorôb, zmenšovanie rozdielov medzi ľuďmi, zaistenie dôstojného života ľudí.) 

(ISCED 1).  

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 
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dôležitosť starostlivosti o životné prostredie pri organizovaní masových športových podujatí 

(ISCED 1).  

Dôležitú úlohu v prierezovej téme zastupujú informačno-komunikačné technológie, 

ktoré umožňujú využívať aktuálne údaje o stave životného prostredia a možnosť simulovať 

určité udalosti. Komunikačné technológie podnecujú záujem o spôsoby riešenia ekologických 

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

republiky, krajín EÚ a sveta (ISCED 1).  

Vzdelávacia oblasť Umenie a kultúra poskytuje mnoho príležitostí na zamyslenie sa 

nad vzťahom človeka a životného prostredia, na uvedomenie si prírodného a sociálneho 

prostredia ako zdroja inšpirácie pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt                       

a na vnímanie estetických kvalít životného prostredia (ISCED 1). 

 

2.1 Učivo environmentálnej výchovy vo vyučovacom predmete prírodoveda 

Prírodoveda ako vyučovací predmet primárnej školy je súčasťou vzdelávacej oblasti 

Príroda a spoločnosť. Tento vyučovací predmet svojím obsahom najužšie korešponduje 

s obsahovým zameraním environmentálnej výchovy. V ďalšom texte prezentujeme ukážky 

z obsahového a výkonového štandardu učiva prírodovedy pre 1. až 4. ročník, do ktorého je 

možné zakomponovať aj učivo environmentálnej výchovy.  

Tematický okruh environmentálnej výchovy: Ochrana prírody a krajiny 

Výkonový štandard z učiva prírodovedy: 

Žiak pozná 10 rastlín (vie ich pomenovať rodovým názvom), ktoré bežne pozoruje vo svojom 

okolí a vie vysvetliť, na základe ktorých znakov rozpoznal, že ide o daný druh. Žiak dokáže 

detailne pozorovať rôzne rastlinné druhy a identifikovať niektoré druhové rozdiely. Žiak vie, 

že živočíchy sa vzájomne odlišujú aj spôsobom získavania potravy. Žiak dáva do súvislosti 

vonkajšiu stavbu živočícha, spôsob pohybu v prostredí a to, čím sa živí.  Žiak vie, že 

živočíchy sa odlišujú aj tým, v akom prostredí žijú a že tomuto prostrediu sú prispôsobené.  

Žiak vníma lúku ako priestor, na ktorom rastie množstvo rôznorodých rastlín a žije tu veľké  

množstvo rôznorodých živočíchov. Vie, že živočíchy tu žijúce majú stavbu tela a spôsob 

života prispôsobený lúčnemu porastu. Žiak vie, že prítomnosť rôznych druhov živočíchov je 

možné zistiť podľa zvukov, ktoré z lúky vychádzajú. Vie aj to, že aj keď sa na prvý pohľad 

lúky na seba podobajú, môžu na nich rásť rôzne rastliny a môžu byť obývané rôznymi 

živočíchmi. Žiak vie, že polia vytvoril človek, aby mal kde pestovať plodiny, ktoré potrebuje 

na svoju obživu. Žiak vie, že na poliach rastú iné rastliny ako na lúke, a že na polia vysadil 
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rastliny človek, pričom  na lúkach rastú prirodzene. Vie, že na poli zvyčajne rastie len jedna 

plodina, ostatné rastliny rastú len na okrajoch polí. Žiak vie, že polia sú zvyčajne 

postrekované rôznymi chemickými prípravkami, aby sa v nich nemnožili škodce.  

Žiak vie vymenovať (pomenovať rodovým menom) 5 zástupcov živočíchov, ktoré žijú na 

poliach (zajac poľný, králik poľný, sokol sťahovavý, hraboš poľný, škrečok poľný), vie ich 

opísať a vie povedať, čím sa živia. Informácie vie spájať a vytvárať tak jednoduchý 

potravinový reťazec (Štátny vzdelávací program prírodoveda, 2011). 

 

Tematický okruh environmentálnej výchovy: Zložky životného prostredia 

Výkonový štandard z učiva prírodovedy: 

Žiak vie, že rastliny potrebujú pre svoj život teplo, svetlo, vzduch, vodu a minerálne látky. Ak 

niektorá z podmienok nie je rastlina poskytnutá, tak rastlina nerastie, vädne až usychá.  

Žiak vie, že zrelým semenám je potrebné poskytnúť dostatok vhodných podmienok na to, aby  

vyklíčili. Žiak vlastnou výskumnou činnosťou s pomocou učiteľa zisťuje, že semeno 

nepotrebuje na vyklíčenie svetlo, určite potrebuje teplo, vodu a vzduch. Žiak si uvedomuje, že 

ročné obdobia sú dané a sú charakterizované špecifickými zmenami v prírode. 

Žiak vníma vodu ako priestor pre život rôznorodých rastlín a živočíchov. Žiak vie, že rastliny 

a živočíchy potrebujú pre svoj život najmä vodu v kvapalnom skupenstve. Žiak vie, že človek 

potrebuje pre svoj život vodu, ktorá musí byť pitná. Vie vysvetliť z kadiaľ sa berie pitná vody, 

ktorá je vo vodovode. Žiak si uvedomuje, že znečistenie, ktoré nie je možné zistiť žiadnym zo 

zmyslov je nebezpečné, voda môže obsahovať zárodky ochorení, preto je dobré piť vodu z 

overených zdrojov. Žiak si uvedomuje význam pitnej vody pre človeka. Žiak vie, že voda sa 

nachádza aj v pôde a vie jej prítomnosť dokázať jednoduchým pokusom. Vie vysvetliť 

význam prítomnosti vody v pôde. Okrem vody pre rastliny spomína aj zásobu pitnej vody 

hlboko v zemi. Žiak vie, že vo vzduchu sa nachádza vyparená voda, ktorá sa tam dostáva 

napríklad aj dýchaním. Vie jednoduchým pokusom dokázať, že človek vydychuje aj vodnú 

paru (spája informáciu s vlastnou skúsenosťou s dýchaním na sklo a kreslením obrázkov). 

Žiak vie jednoducho vysvetliť kolobeh vody v prírode (z vyparenej vody vznikajú oblaky, z 

ktorých voda potom prší späť na zem).  

Žiak vie, že aj pôda môže byť znečistená a ako toto znečistenie môže vzniknúť (napríklad 

nelegálnymi skládkami, vylievaním toxických látok do prírody). Žiak vie vysvetliť, že z pôdy 

sa môžu škodlivé látky dostať do spodných vôd a z tadiaľ do prameňov. Uvedomuje si, že 

pôda je potrebná pre rastliny, čerpajú z nej živiny a tak si vytvára súvislosť s tým, že 
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znečistená pôda môže spôsobiť úhyn rastlín, ktoré na nej rastú alebo sa toxické látky môžu 

dostať do rôznych častí rastlín, ktoré potom konzumujú živočíchy a človek a môžu spôsobiť 

otravu.  

Žiak vie vymenovať niekoľko ďalších zdrojov znečistenia vzduchu a vie diskutovať o tom, 

ako by bolo možné vzduch čistiť (Štátny vzdelávací program prírodoveda, 2011). 

.  

Tematický okruh: Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana 

Výkonový štandard z učiva prírodovedy: 

Žiak vie, že tie rastliny, ktoré prirodzene rastú na tienistých  miestach neprežijú na  miestach s 

priamym slnečným svetlom a naopak. Danú informáciu vie pozorovať v prírode a potvrdiť si 

tak vedomosť skúsenosťou. Uvedomuje si, že poznáme aj rastliny, ktoré rastú a kvitnú na jar 

alebo na jeseň, keď je deň ešte krátky a počasie chladnejšie a potom sú rastliny, ktoré kvitnú 

počas leta, kedy je deň dlhý a teplý. 

Žiak vie, že elektrická energia sa vyrába v elektrárňach a vie opísať spôsob, ako sa rozvádza 

do domácností. Žiak vie vysvetliť význam elektrickej energie pre súčasného človeka a vie 

zhodnotiť, aké dôsledky by mal náhly výpad elektrickej energie (Štátny vzdelávací program 

prírodoveda, 2011). 

 

ZÁVER 

 

Tieto teoretické východiská slúžia ako podklad pre zamyslenie sa nad možnosťami 

realizácie environmentálnej výchovy na základných školách s akcentom na primárny stupeň 

vzdelávania.  Vo vyučovacom procese je už na majstrovstve učiteľa - elementaristu, ako 

dokáže naplniť ciele  a obsah samotnej environmentálnej výchovy tak, aby upriamil 

pozornosť a hodnoty žiaka mladšieho školského veku  na pozitívny a zodpovedný vzťah 

k našej prírode.  
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