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APLIKÁCIA ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY AKO PRIEREZOVEJ TÉMY 

V INFORMATICKEJ VÝCHOVE  

 

Hedviga KOCHOVÁ, SR 

 

Abstrakt:   Aplikácia prierezových tém do jednotlivých predmetov je nevyhnutným 

predpokladom celostného chápania obsahu vzdelávania. Jednotlivé prierezové témy viac 

alebo menej vstupujú do samostatných predmetov. Príspevok prezentuje výskyt prierezovej 

témy environmentálna výchova v predmete informatická výchova z dostupných tematických 

výchovno-vzdelávacích plánov v 2., 3. a 4. ročníku základnej školy.  

Kľúčové slová:  informatická výchova, environmentálna výchova, prierezová téma, ISCED 1 

 

Abstract: The application of cross-cutting themes in individual subjects is a prerequisite for a 

holistic understanding of the curriculum. Profile topics more or less enter the individual 

subjects. This paper includes the presence of cross-cutting themes of environmental education 

in the subject of IT education which are available in the educational plans of the 2nd, 3rd and 

4th years of primary school. 

Key words: informatic education, environment education, cross-cutting themes, ISCED 1  

 

ÚVOD 

 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 (2008) vymedzuje osem prierezových tém. 

Prierezové témy sa neusporiadávajú hierarchicky a patrí k nim environmentálna výchova, 

osobnostný a sociálny rozvoj, ochrana života a zdravia, dopravná výchova – výchova k 

bezpečnosti v cestnej premávke, tvorba projektu a prezentačné zručnosti, regionálna výchova 

a tradičná ľudová kultúra, mediálna výchova a multikultúrna výchova. Tieto všetky 

prierezové témy sa podieľajú na rozvíjaní kľúčových kompetencií žiaka primárneho 

vzdelávania Témy sa neustále prelínajú vzdelávacími oblasťami, teda aj samostatnými 

predmetmi, či už povinnými alebo voliteľnými. Podľa ISCED 1 (2008, s. 14) základná škola 

môže prierezovú tému zaradiť aj ako: „Samostatný učebný predmet v rámci voliteľných 

hodín, pri profilácií školy.“  
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1 INFORMATICKÁ VÝCHOVA  NA 1. STUPNI ZÁKLADNEJ ŠKOLY  

 

Prijatím Zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní sa zaviedla informatická výchova 

od školského roku 2008/2009 ako nový povinný predmet v jednohodinovej dotácií do týždňa 

od druhého po štvrtý ročník základnej školy. Školy môžu tento predmet zaradiť do školského 

vzdelávacieho programu od prvého ročníka alebo zvýšiť časovú dotáciu, ak sa rozhodnú 

využiť disponibilné hodiny, ktoré im Štátny vzdelávací program ISCED 1 (2008) ponúka.  

ISCED 1 (2008) charakterizuje informatickú výchovu nasledovne: „Informatická 

výchova podobne ako matematika rozvíja myslenie žiakov, ich schopnosť hľadať riešenie 

problémových úloh a overovať ich s požitím IKT. Vedie k presnému vyjadrovaniu myšlienok a 

postupov a ich zaznamenaniu vo formálnych zápisoch, ktoré slúžia ako všeobecný prostriedok 

komunikácie. Systematické základné vzdelanie v oblasti informatiky a využitia jej nástrojov 

zabezpečí rovnakú príležitosť žiakom prvého stupňa získať základnú digitálnu gramotnosť. 

(ISCED 1, 2008. s. 13). Informatická výchova vedie žiakov k pochopeniu elementárnych 

pojmov, postupov, techník používaných pri práci s informáciami v počítačových systémoch. 

Buduje sa informačná kultúra, ktorá vedie k efektívnemu využívaniu a rešpektovaniu 

právnych a estetických zásad používania informačných a komunikačných technológií. Preto 

sa zdôrazňuje poslanie pôsobenia predmetu informatická výchova a aplikácia informačných a 

komunikačných technológií (IKT) do vyučovania aj iných predmetov, medzipredmetových 

projektov a celoškolských programov (tamže). 

Podľa ISCED 1 (2008, s. 14) hlavným cieľom informatickej výchovy je: „zoznámenie 

sa s počítačom a možnosťami jeho využitia v každodennom živote. “. Tento cieľ je napĺňaný 

obsahom, ktorý sa delí do piatich tematických okruhov - Informácie okolo nás, Komunikácia 

prostredníctvom IKT, Postupy, riešenie problémov, algoritmické myslenie, Princípy 

fungovania IKT, Informačná spoločnosť. Tematický okruh Informácie okolo nás je 

charakteristický svojim učivom už pre nižšie stupne vzdelávania. Žiaci si osvojujú pojmy ako je 

informácia a typy informácií, textový dokument, textové efekty, čísla, znaky, slová, vety a ich 

jednoduché formátovanie. Komunikácia prostredníctvom IKT v sebe zahŕňa rozmanitú prácu v 

internetovom prostredí. Učí žiakov využívať nástroje internetu na komunikáciu, získavanie 

informácií a na ich sprostredkovanie. V okruhu Postupy, riešenie problémov, algoritmické 

myslenie sa žiaci zoznamujú so špecifickými postupmi riešenia problémov prostredníctvom IKT. 

Najväčšie plus tohto okruh je to, že žiaci získajú základy algoritmického myslenia pri riešení 

jednoduchých algoritmov v detskom programovacom prostredí. Učivo v tematickom okruhu 
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Princípy fungovania IKT sa zameriava na popis a pochopenie mechanizmov informačných a 

komunikačných technológií. Posledný tematický okruh nesie názov Informačná spoločnosť  a 

zaoberá sa etickými, spoločenskými a morálnymi aspektmi informatickej výchovy. 

 

2 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA AKO PRIEREZOVÁ TÉMA NA 1. STUPNI 

ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

 

Štátny vzdelávací program ISCED 1 – Environmentálna výchova (prierezová téma) 

uvádza, že „environmentálna výchova vedie 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“ (2008, s. 

1). 

Za veľmi výstižnú považujeme charakteristiku environmentálnej výchovy  (ENV) H.  

Hilberta (1996), ktorý  túto výchovu chápe ako zámerný sociálno-psychologický, 

pedagogický proces založený na aktívnom subjektívnom vzťahu osobnosti k životnému 

prostrediu. Ide o tvorivé využívanie ekologických princípov v rôznych ľudských činnostiach 

a v rôznych meniacich sa situáciách. Na konci procesu environmentálnej výchovy by mal stáť 

neustále sa rozvíjajúci človek, ktorý je múdry na odbornej úrovni s etickým a estetickým 

profilom, človek starostlivý, láskavý, citlivý, tolerantný, zodpovedný, s úctou ku všetkému 

živému. Ako súčasť širšie chápanej mravnej výchovy považuje environmentálnu výchovu G. 

Plátková Olejárová (2010). A. Lešková Bláhová (2011) zastáva názor, že v súčasnom školstve 

by sme však mali skôr hovoriť o environmentálnom vzdelávaní ako o výchove.  

Aktuálny stav environmentálnej výchovy na 1. stupni základnej školy skúmali 

v poslednom období  a výsledky publikovali I. Suchá (2011), J. Kancír – I. Suchá (2012). I. 

Suchá (2011) svojim prieskumom potvrdila realizovanie environmentálnej výchovy ako 

súčasť viacerých predmetov, teda ako prierezovú tému (len 4% škôl ju zaradilo ako 

samostatný predmet).  

Environmentálna výchova ako prierezová téma je tvorená tematickým okruhmi. Patrí 

sem Ochrana prírody a krajiny, Zložky životného prostredia, Prírodne zdroje, ich využitie a 

ochrana, Ľudské aktivity a problémy životného prostredia, Vzťah človeka k prostrediu. V 

tematických okruhoch sa žiaci oboznámia so základnými pojmami environmentálnej výchovy 
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a ich významom pre človeka. Ide o pojmy les, pole, vodné zdroje, tropický dažďový prales, 

ľudské sídlo, voda, ovzdušie, pôda, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo, priemysel, 

ekologické problémy a iné. ISCED 1 (2009) prínos environmentálnej výchovy na rozvoj 

osobnosti žiaka uvádza nasledovne:  

V oblasti vedomostí, zručností a schopností:  

 schopnosť chápať, analyzovať a hodnotiť vzťahy medzi človekom a jeho životným 

prostredím na základe poznania zákonov, ktorými sa riadi život na Zemi;  

 poznať a chápať súvislosti medzi vývojom ľudskej populácie a vzťahom k prostrediu v 

rôznych oblastiach sveta;  

 schopnosť pochopiť súvislosti medzi lokálnymi a globálnymi problémami a vlastnú 

zodpovednosť vo vzťahu k prostrediu;  

 poskytovať vedomosti, zručnosti a návyky, ktoré sú nevyhnutné pre každodenné 

konanie a postoje človeka k životnému prostrediu;  

 rozvíjať spoluprácu pri ochrane a tvorbe životného prostredia na miestnej, regionálnej 

a medzinárodnej úrovni;  

 pochopiť sociálne a kultúrne vplyvy, ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, 

vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a 

výrobcu;  

 vedieť hodnotiť objektívnosť a závažnosť informácií o stave životného prostredia a 

komunikovať o nich, racionálne ich obhajovať a zdôvodňovať svoje názory a 

stanoviská;  

 schopnosť využívať informačné a komunikačné technológie a prostriedky pri 

získavaní a spracúvaní informácií, ako aj prezentácii vlastnej práce.  

V oblasti postojov a hodnôt:  

 vnímať život ako najvyššiu hodnotu;  

 pochopiť význam udržateľného rozvoja ako pozitívnej perspektívy ďalšieho vývoja 

ľudskej spoločnosti;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k živým organizmom a ich prostrediu;  

 podporovať aktívny prístup k tvorbe a ochrane životného prostredia prostredníctvom 

praktickej výučby;  

 posilňovať pocit zodpovednosti vo vzťahu k zdravému životnému štýlu a k vnímaniu 

estetických hodnôt prostredia;  
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 schopnosť vnímať a citlivo pri stupovať k prírode a prírodnému a kultúrnemu 

dedičstvu;  

 prehlbovať, rozvíjať a upevňovať hodnotový systém v prospech konania k životnému 

prostrediu;  

 rozvíjať schopnosť kooperovať v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť.  

Na prvom stupni základnej školy sa v nadväznosti na predškolské vzdelávanie 

environmentálnej výchovy využíva najmä emocionálne pôsobenie a vnímanie prírody 

všetkými zmyslami. O postavení environmentálnej výchovy v živote dieťaťa predškolského 

veku sa môžeme dozvedieť napr. v publikácii M. Miňovej – V. Gmitrovej – Z. Knapíkovej – 

H. Mochnáčovej (2005), príspevku R. Bernátovej (2012).  

 

3 ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA AKO PRIEREZOVÁ TÉMA 

V INFORMATICKEJ VÝCHOVE – VÝSLEDKY ANALÝZY 

 

Výskum, ktorého čiastkové výsledky publikujeme bol konkrétne zameraný na získanie 

a vyhodnotenie informácií, ktoré sme získali dôkladnou analýzou tematických výchovno-

vzdelávacích plánov informatickej výchovy na 1. stupni ZŠ. E. Fryková (2012, s. 5) uvádza, 

že tematické výchovno-vzdelávacie plány (TVVP)  „...ako súčasť pedagogickej dokumentácie 

(školských vzdelávacích programov) predstavujú podrobný opis obsahu učiva rozčleneného v 

rámci školského roku podľa jednotlivých ročníkov a predmetov. Okrem dátumového rozvrhu 

zahŕňajú začlenenie tematických celkov a tém do jednotlivých vyučovacích hodín, ďalej 

vzdelávacie štandardy a v rámci nich obsahový a výkonový štandard, kľúčové kompetencie, 

prierezové témy, ako aj medzipredmetové vzťahy." 

Hlavným cieľom analýzy bolo zistiť s akými prierezovými témami učitelia pracujú na 

hodinách informatickej výchovy najčastejšie, aká je frekvencia jednotlivých prierezových tém 

v tematických výchovno-vzdelávacích plánoch a aká je zhoda využívania prierezových tém 

pri vyučovaní tematických okruhov na základných školách v prešovskom okrese. V našom 

príspevku sa zameriame na jednu z prierezových tém, environmentálnu výchovu.  

Podľa prieskumu I. Suchej (2011) 18% učiteľov implementuje environmentálnu 

výchovu do informatickej výchovy.  

Výskumnú vzorku pre našu analýzu tvorilo 10 základných škôl Prešovského kraja, 

ktoré vyučujú informatickú výchovu na prvom stupni v druhom, treťom a štvrtom ročníku.  
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Informatická výchova a environmentálna výchova v 2. ročníku základnej školy  

Prierezová téma Environmentálna výchova sa nachádzala len v dvoch tematických 

okruhoch informatickej výchovy. Štyri analyzované TVVP uvádzali realizáciu 

environmentálnej výchovy v dvoch okruhoch a zvyšných šesť TVVP len v jednom okruhu (z 

piatich, ktoré opisujeme vyššie). V tematickom okruhu Informácie okolo nás žiaci získavali 

vedomosti o environmentálnej výchove prostredníctvom vytvárania textových a grafických 

dokumentov. Činnosti boli zamerané na poznanie významu vody pre rastliny a živočíchy, 

poznávanie súvislosti prírodných javov, či ochrana zvierat. V okruhu Postupy, riešenia 

problémov a algoritmické myslenie učitelia zvolili využitie edukačného CD Baltík, kde 

dokázali vhodne aplikovať environmentálnu výchovu. Témy, ktoré učitelia realizovali na 

hodinách z tohto programu boli kreslíme a vyfarbujeme, skladáme scény.  

 

Informatická výchova a environmentálna výchova v 3. ročníku základnej školy  

Prierezová téma Environmentálna výchova sa v 3. ročníku objavuje v TVVP 

systematicky približne každý mesiac a pol počas celého školského roka. Učitelia začínajú s 

environmentálnou výchovou od druhého mesiaca (október), kedy sa začína realizovať 

tematický okruh Informácie okolo nás. Žiaci sa oboznamovali s prírodnými javmi a pracovali 

v grafickom editore na dotváraní fotografií. Obsah environmentálnej výchovy učitelia 

následne napĺňali v okruhu Informatická spoločnosť, kde sa žiaci oboznámili s ochranou 

rastlín a živočíchov. Učitelia využívali dostupné edukačné programy v škole. V okruhu 

Princípy fungovania IKT sa žiaci oboznámili s témou krása prírody a jej ochrana. Učitelia 

oboznámili žiakov s fungovaním tlačiarne a skenera, kde spoločne skenovali obrázky prírody 

do počítača. Postupy riešenia problémov, algoritmické myslenie je tematický okruh, v ktorom 

učitelia podali žiakom zásady o zdravom životnom štýle. Žiaci pracovali so známym 

edukačným softvérom Cirkus šaša Tomáša. V ďalších častiach algoritmických cvičení sa žiaci 

oboznamovali s ochranou prírody. Vyučovanie tejto tematiky na seba plynulo nadväzovalo, aj 

keď sa environmentálna výchova realizovala s časovým odstupom. 

 

Informatická výchova a environmentálna výchova vo 4. ročníku základnej školy  

Environmentálna výchova, prierezová téma využívaná v tematickom okruhu 

Informácie okolo nás bola zameraná na rozvíjanie zručnosti písania v textovom editore, 

dotváranie fotografie v grafickom editore, prácu zo zvukmi a videami. Komunikácia 

prostredníctvom IKT je okruh, v ktorom sa žiaci oboznámili s elektronickou poštou. Naučili 
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sa využívať nástroje, ktoré ponúka e-mailová schránka. Učili sa posielať súbory spolužiakom, 

ktoré vytvorili na predchádzajúcich hodinách. V okruhu Informačná spoločnosť žiaci 

pracovali s počítačovými hrami a edukačnými softvérmi zameranými na environmentálnu 

výchovu. V tematickom okruhu Princípy fungovania IKT si žiaci vyskúšali prácu s 

prenášaním fotografií do počítača a vytvárali priečinky. V poslednom okruhu Postupy, 

riešenie problémov, algoritmické myslenie žiaci vytvárali rôzne postupy a návody na ochranu 

životného prostredia. Žiaci si osvojili na hodinách informatickej výchovy elementárne 

vedomosti z environmentálnej výchovy, ktoré boli dopĺňané na  ostatných učebných 

predmetoch. 

V nasledujúcej tabuľke 1 poskytneme prehľad toho, koľkokrát sa realizovala 

prierezová téma počas školského roka na všetkých základných školách, ak vezmeme do 

úvahy, že školský rok trvá 33 týždňov (teda celkový počet hodín v desiatich školách bol 330). 

 

Tab. 1 Frekvencia výskytu environmentálnej výchovy v analyzovaných TVVP a jej 

postavenie medzi ostatnými prierezovými témami v jednotlivých ročníkoch  

 2. ročník 3. ročník 4. ročník 

Počet hodín, na ktorých bola ENV začlenená do tém 

(celkový počet hodín bol 330) 

32 56 55 

Zastúpenie ENV medzi všetkými (8) prierezovými 

témami (%) 

10% 17% 16% 

Zastúpenie ENV medzí všetkými (8) prierezovými 

témami (poradie) 

3 2 2 

 

Najvyužívanejšími prierezovými témami na 1. stupni ZŠ sú Osobnostný a sociálny 

rozvoj, Ochrana života a zdravia a Environmentálna výchova. Všetky ostatné témy sú 

začleňované do vyučovania v redukovanom množstve.  

 

ZÁVER 

 

V našom príspevku sme prezentovali čiastkové výsledky analýzy TVVP predmetu 

informatická výchova, ktorej cieľom bolo zistiť frekvenciu aplikovania prierezových tém do 

tohto predmetu.  Vzhľadom k zameraniu príspevku sme sa upriamili na environmentálnu 

výchovu. Postavenie Environmentálnej výchovy medzi ostatnými prierezovými témami na 
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hodinách informatickej výchovy nepovažujeme za nevyhovujúce čo sa týka frekvencie, skôr 

by sme privítali vyprecizovanie zaradenia obsahu (napr. program Cirkus Šaša Tomáša 

nepovažujeme pre žiakov tretieho ročníka už primeraný a ani obsahovo veľmi vhodný pre 

ENV). V určitých prípadoch sa témy zaradzovali podľa nášho názoru len formálne. Ak má 

byť na konci procesu školskej environmentálnej výchovy byť samostatný environmentálne 

zmýšľajúci jedinec, v školskom prostredí má významnú úlohu v tomto učiteľ. Stotožňujeme 

sa s názorom G. Kryk (2009), podľa ktorej mnohé závisí od učiteľa – jeho odbornosti, 

zodpovednosti, svedomitosti.  
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