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 Environmentálna výchova je prierezová téma. Učivo environmentálnej výchovy sa 

implementuje do všetkých vyučovacích predmetov na 1. stupni základnej školy, ale najmä do 

prírodovedy, vlastivedy, pracovného vyučovania a etickej výchovy.  

 Environmentálna výchova vedie žiakov ku komplexnému pochopeniu vzájomných 

vzťahov medzi organizmami a vzťahom človeka k životnému prostrediu. Ide o rozvíjanie a k 

pochopeniu rozvoja spoločnosti, ktorý umožňuje sledovať vyvíjajúce sa vzťahy medzi človekom 

a prostredím. Na realizácii prierezovej témy sa podieľajú viaceré vzdelávacie oblasti. 

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. Pochopenie je základnou podmienkou aktívneho 

prístupu žiakov k efektívnej ochrane a udržateľnému stavu životného prostredia. 

 V školskom roku 2021/2022 je potrebné pokračovať v aktivitách a činnostiach 

organizovaných v škole v snahe o zvýšenie environmentálneho myslenia žiakov a zamestnancov 

školy, ako aj v snahe o napĺňanie cieľov trvalo udržateľných zdrojov zabezpečiť starostlivosť o 

interiér a exteriér školy – zeleň, starostlivosť o živočíchy, starostlivosť o rastliny a pod. 

Ciele a úlohy:  

 Cieľom je prispieť k rozvoju osobnosti žiaka tak, že v oblasti vedomostí, zručností a 

schopností dokáže vnímať vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím vo svojom okolí. 

Uvedomovať si aj dôležitosť vnímania životného prostredia a jeho ohrozenia na celom svete. 

Dôležité je, aby žiaci získali vedomosti a zručnosti, ktorými môžu pomáhať životnému prostrediu 

jednoduchými činnosťami, ktoré sú im primerané a vhodné – chrániť rastliny, zvieratá, mať 

kladný vzťah k domácim zvieratám, ale aj k zvieratám v prírode.  

Environmentálna výchova sa napĺňa aj prostredníctvom čiastkových cieľov: 

- rozvíjať osobnostné kvality, ktoré sú predpokladom na kvalitnejšie chránenie 

a zlepovanie životného prostredia, 

- rozvíjať vzťah k životnému prostrediu a byť zodpovedný za svoje správanie voči prírode, 

- vnímať život ako najvyššiu hodnotu, 

- byť zodpovedný k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických hodnôt svojho 

prostredia, 

- byť kooperatívny v skupine, deliť si úlohy, niesť zodpovednosť, vyjadriť vlastný názor, 

zhromažďovať, triediť, analyzovať, prezentovať údaje o prírode, životnom prostredí, 
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- tvoriť nápady a riešiť jednoduché problémy, pracovať s rôznymi zdrojmi informácií. 

Takto projektovaný dlhodobý zámer výchovnej práce na všetkých školách je potrebné realizovať 

plnením konkrétnych úloh zacielených na tieto základné súčasti rozvoja osobnosti žiakov. 

Metódy a formy práce: 

- nástenky, besedy, riadený rozhovor, 

- samostatná a skupinová práca, didaktické hry, praktické činnosti, aktivity v prírode. 

Aktivity: 

Úprava areálu školy 

 starostlivosť o zeleň v areáli školy, 

 kompostovanie organického odpadu, 

 starostlivosť o vysadené kvety, stromy. 

Voda ako základná zložka životného prostredia 

 monitorovanie, spracovanie a zverejňovanie spotreby vody, 

 viesť žiakov k šetreniu vody, 

 čistenie vodných plôch v okolí školy. 

Elektrická energia 

 monitorovanie, spracovanie a zverejňovanie spotreby energie, 

 viesť žiakov k šetreniu elektrickej energie. 

Ochrana rastlín a živočíchov  

 starostlivosť o izbové kvety na chodbách a v triedach, 

 beseda o spoznávaní liečivých rastlín a živočíchov na území SR, 

 uvedomovať si život ako najvyššiu hodnotu, viesť žiakov k humánnemu prístupu (netrhať 

zbytočne kvety, nelámať konáre stromov, nezabíjať drobné živočíchy, správať sa ľudsky 

k ostatným živočíchom), 

 prikrmovanie vtáčikov počas zimy, 

 Deň Zeme a Národný deň čistoty športovísk – praktické činnosti. 

Racionálne využívanie prírodných zdrojov 

 využitie prírodných materiálov pri jesennom, vianočnom a veľkonočnom aranžovaní, 

 ochutnávky čajov z liečivých rastlín, 
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 skupinová práca o zdravej výžive. 

Racionálne využívanie odpadových materiálov 

 separovaný zber papier, elektroodpad, batérie, 

 zhotovovanie výrobkov z odpadových materiálov „Nevyhodím, použijem“. 

Plán realizovania aktivít 

OKTÓBER: 

Vo vyučovacom a mimovyučovacom procese si pripomenúť sviatky: 

Jesenné aranžovanie – využívanie prírodného materiálu. Výstava prác. 

04. 10.  – Svetový deň zvierat. Maľovanie obľúbeného zvieraťa. 

16. 10.  – Svetový deň výživy – beseda 

Zodp.: koordinátor ENV,  triedni učitelia  

DECEMBER: 

09. 12. – 20. 12. – Pripomenúť si vianočný čas, zvyky a tradície počas Vianoc. Ako trávim 

Vianočné prázdniny – Vianoce. 

Výroba vianočných ozdôb na hodinách VYV, výroba vianočných pozdravov – akcia „Deti deťom“ 

výmena pozdravov medzi triedami. 

15. 12.  – Ochutnávka bylinného čaju 

Zodp.: koordinátor ENV, triedni učitelia 

JANUÁR: 

Do vyučovacieho procesu zakomponovať tému: 

Pod bielou perinou: 

 1. – 2. ročník – riadený rozhovor „Zvieratká v zime“  

 3. – 4. ročník – pomoc a ochrana živočíchov, „výroba kŕmidiel z recyklovaného odpadu 

a prikrmovanie.“ 

Zodp.: koordinátor ENV, triedni učitelia 

FEBRUÁR: 

Do vyučovacieho procesu zakomponovať tému: 

14. 02.  – Valentínsky pozdrav „Priateľstvo“ – riadený rozhovor. 

Zodp.: koordinátor ENV, triedni učitelia 
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MAREC: 

22. 03.  – Svetový deň vody. Žiaci prídu oblečení v modrom (aspoň jedná časť tela).  

   Ochutnávka minerálnych vôd v triede. 

20. – 25. 03. – 1. – 4. ročník – návrh obalu na rozprávkovú knihu 

28. 03.   –  Deň učiteľov. 

Zodp.: koordinátor ENV, triedni učitelia 

APRÍL: 

Pripomenúť si dni: 

22. 04.  – Deň Zeme – zhotovenie vlastného loga „Deň Zeme.“ 

Úprava areálu, ošetrenie trávnikov a okrasných drevín. 

Veľkonočné aranžovanie – vyhodnotenie a vystavenie prác v areáli školy. 

Zodp.: triedni učitelia 

MÁJ: 

10. 05.  – Deň matiek 

04. – 07. 05. – Zhotoviť darček pre mamičku – riadený rozhovor. 

Zodp.: triedni učitelia  

 

JÚN: 

05. 06.  – Svetový deň životného prostredia “Čo je správne a čo nie“ – triedenie 

zozbieraného materiálu (obrázky, texty, fotky) a rozmiestnenie na dve plochy nástenky, 

dokumenty o správnom a nesprávnom prístupe človeka k prírode. 

22. 06.  – Športový deň – Športom k zdraviu, Zober loptu nie drogy! 

Zodp.: koordinátor ENV, triedni učitelia 

Schválila: PaedDr. I. Miturová 

riaditeľka školy 


