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METODICKÝ SÚBOR ŠPINĎÚRA V KRÁĽOVSTVE ČISTOTY 

 

Daniela MAKOVÁ, Silvia GOMULECOVÁ, SR 

 

Abstrakt: Príspevok prináša najnovší projekt z oblasti environmentálnej výchovy určený pre 

predprimárnu edukáciu. Pozostáva z metodického súboru s názvom Špinďúra v kráľovstve 

Čistoty, ktorý ponúka širokú škálu možností realizácie v podmienkach materskej školy. 

Metodický súbor je podrobne rozpracovaný v troch častiach, t.j. rozprávková kniha, pracovné 

listy a metodická príručka. Veľká pozornosť je venovaná zážitkovej metóde a priamemu 

kontaktu detí s problematikou ochrany prírody. Metodický súbor je postavený na 

rozprávkovom podklade o Špinďúre, ktorá sa snažila podmaniť si kráľovstvo Čistoty. Deti 

majú možnosť prostredníctvom rôznych aktivít, ktoré ponúka príručka rozpoznávať čo je 

dobré a čo zlé, a utvárať si pozitívny postoj k ochrane prírody prostredníctvom šetrného 

správania sa k Zemi a separovania odpadu. Došli sme k záveru, že publikácia Špinďúra v 

krajine Čistoty je prínosná pre edukáciu detí predškolského veku, vďaka dobrému 

metodickému spracovaniu, ktoré je v súlade so Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0- 

predprimárne vzdelávanie.  

Kľúčové slová:  environmentálna výchova, metodický súbor, Špinďúra v kráľovstve Čistoty 

 

Abstract: This paper reports the latest project from the environmental education designed for 

pre-primary education. It consists of a methodical file named Špinďúra in Kingdom of Purity, 

offering a wide range of options in conditions of the kindergarten. Methodological set is 

worked out in detail in three parts, it´s book of fairytale, worksheets and methodological 

guide. The most attention is devoted to the experiential method and the direct contact of 

children with problems of conservation. Methodological set is built on the basis of a fairytale 

Špinďúra that tried to conquer the Kingdom of Purity. Children have the opportunity through 

a variety of activities that offer instruction to recognize what is good and what is bad, and 

shape a positive attitude to nature conservation through prudent behavior on earth and waste 

separation. In conclusion the publication Špinďúra in kingdom of Purity is beneficial for the 

education of children of preschool age, thanks to good methodological treatment, which is in 

accordance with the State educational program ISCED 0 - pre-primary education. 
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ÚVOD 

 

 Dieťa už od útleho vek vníma podnety zo svojho okolia, spracováva ich a následne 

osvojuje prostredníctvom napodobňovania. Je nevyhnutné preto ponúkať dieťaťu informácie 

v správnej forme. Na základe toho bola vypracovaný metodický súbor Špinďúra v kráľovstve 

Čistoty, ktorý vznikol v spolupráci Slovenskej agentúry životného prostredia a Fakulty 

ekológie a environmentalistiky Technickej univerzity vo Zvolene. Cieľom projektu je 

zlepšenie informovanosti a environmentálneho povedomia verejnosti v oblasti ochrany 

prírody a krajiny.  Prostredníctvom tohto projektu môžeme s deťmi hovoriť na aktuálnu tému 

problémov životného prostredia. 

 

METODICKÝ SÚBOR ŠPINĎÚRA V KRÁĽOVSTVE ČISTOTY 

 

Táto publikácia má už svoje druhé vydanie, ktoré je prepracované a doplnené v súlade 

so Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie - ISCED 0 (2008), kde sú 

obsiahnuté základné princípy a ciele predprimárneho vzdelávania a sú taktiež zakomponované 

prierezové témy. Jednou z týchto prierezových tém je environmentálna výchova, ktorej obsah 

je rozpracovaný v spomínanej publikácii.  

Metodický súbor pozostáva z troch častí, a to z rozprávkovej knihy, pracovných listov 

a metodickej príručky, ktorá je návodom pre pedagóga, ako pracovať s knihou a pracovnými 

listami. Publikácia je navrhnutá pre deti predškolského veku, ale umožňuje využitie aj pre iné 

vekové kategórie s rôznym stupňom obtiažnosti. Výhodou je variabilnosť úloh, pracovných 

listov a aktivít. Spôsob využitia záleží od zámeru pedagóga a záujmu detí.  

Publikácia má v sebe rozprávkový motív, pretože tak ako v rozprávkach ide o boj 

dobra a zla, tak aj v Špinďúre ide o boj čistoty a špiny. Súboj žiaduceho a nežiaduceho 

neodmysliteľne patrí k deťom, pretože na základe toho sa učia hodnotám a sociálnej kontrole. 

V príbehu kráľovná špiny Špinďúra Najväčšia sa snaží obsadiť kráľovstvo Mateja Čistotného. 

V tom jej pomáhajú jej radcovia Špina, Neporiadok a Zápach. Svojím vyčíňaním vyženú zo 

svojho domova Lesnú, Vzdušnú a Vodnú vílu spolu so všetkými zvieratkami. Obyvatelia lesa 

si nevedia poradiť a tak zavolajú na pomoc deti, ktoré les vyčistili. Tak Špinďúra stratí svoju 

moc a obyvatelia lesa sa vrátia do svojich domov. A v tom sa Matej ako obyčajný chlapec 

prebudí zo sna a je rád, že Špinďúra bola porazená. 
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Projekt o Špinďúre sa zaoberá týmito témami: ako triediť odpad, potreba vody, 

vzduchu a pôdy, objavovanie krásy okolo nás, obyvatelia lesa a vzájomné potreby rastlín 

a živočíchov, sledovanie vody v prírode, počasie a jeho vplyv na ľudí, rastliny a živočíchov, 

rozdiel medzi dedinou a mestom, ako sa chrániť pred Špinďúrou doma, v škole a vonku, 

liečivé rastliny (Gallayová, Mistríková, 2012).  

 

Námet na aktivitu: 

ŠETRÍME PRIESTOROM    (SAVES SPACE) 

Cieľ: Pokrčiť a hádzať PET fľaše do škatule.   

Materiál: PET fľaše, škatule  

Postup: Učiteľka deťom pripraví škatule a dostatočné množstvo nepotrebných fliaš. Rozdelí 

ich na dve časti. Jednu časť nechá nepokrčenú a vyzve deti, aby druhú časť fliaš čo najviac 

postúpali (vrchnáčiky odšraubujeme). Deti skúšajú hádzanie fliaš z primeranej vzdialenosti do 

škatúľ. Do jednej škatule hádžu pokrčené a do druhej nepokrčené. Ktorými sa deťom lepšie 

hádže? Ktorých fliaš sa viac zmestí do škatule  (kontajnera) a prečo? Zistenie budeme 

uplatňovať pri triedení odpadu, aby sa čo najviac fliaš zmestilo do kontajnera a zbytočne sa 

neprevážal vzduch.  

Túto aktivitu vieme veľmi efektívne prepojiť s anglickým jazykom. Zamerali by sme 

sa na slovnú zásobu, ktorá sa týka environmentálnej výchovy. Učiteľka by deťom povedala 

názov aktivity po slovensky aj po anglicky. Počas vysvetľovania by  deti oboznámila s týmito 

anglickým slovami: plastová fľaša – plastic bottle /ˈplæstɪk ˈbɒt(ə)l/, pokrčená fľaša – creased 

bottle /kriːst ˈbɒt(ə)l /, nepokrčená fľaša – unstretched bottle /ʌnˈ stretʃt ˈbɒt(ə)l /, škatuľa – 

box /bɒks/. Deti by si tieto nové slová opakovali počas realizovania aktivity nasledovným 

spôsobom: Každé dieťa bude hádzať do škatule pokrčenú aj nepokrčenú plastovú fľašu. Keď 

bude hádzať povie: Hádžem pokrčenou/ nepokrčenou fľašou. Po anglicky: I ´m throwing with 

creased bottle. / I´m throwing with unstretched bottle.  

 

ZÁVER 

 

           Súčasná doba dáva čoraz viac do pozornosti potrebu chrániť životné prostredie. Táto 

myšlienka sa nám ponúka prostredníctvom médií, taktiež do škôl za zavádza environmentálna 

výchova a s touto problematikou sa môžeme stretnúť takmer na každom kroku. Aby táto 

problematika neostala iba v teoretickej rovine, je nutné aktívne zapájať do tejto problematiky 
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širšiu verejnosť. Dospelí jedinci majú svoje zabehnuté zvyklosti a neradi niečo na nich menia. 

Tu sa preto otvára priestor pre deti, ktoré si svoj hodnotový rebríček ešte len formujú. 

Dôležité je preto vybudovať u detí už od útleho veku návyk k ochrane prírody. Ak si dieťa 

osvojí a zvnútorní isté zásady ochrany životného prostredia, bude isté činnosti ako napríklad 

triedenie odpadu vykonávať automaticky. Ideálne by bolo, ak by si aj rodičia vzali príklad 

z vlastných ratolestí čo sa týka ochranárskeho postoja k prírode. Cieľom metodického súboru 

o Špinďúre v kráľovstve Čistoty je cez zážitkovú metódu priblížiť a zvnútorniť potrebu 

chrániť prírodu prostredníctvom jednoduchých úkonov. Veríme, že Špinďúra nakoniec bude 

znova porazená a my sa budeme môcť radovať s kráľom Matejom v kráľovstve Čistoty.  
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