
UČEBNÉ OSNOVY  
 

 
 

  

Názov predmetu  Environmentálna výchova   

Časový rozsah výučby     

Ročník  1.  2.  3.  4.  Spolu  

Štátny vzdelávací program          0  

Školský vzdelávací program    2    2  

Kód a názov odboru štúdia  7902 J gymnázium   

Stupeň vzdelania  vyššie sekundárne vzdelanie ISCED 3A   

Forma štúdia  denná   

Dĺžka štúdia  štvorročná   

Vyučovací jazyk  slovenský jazyk   

  

  

Charakteristika predmetu   

  

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 

Environmentálnu výchovu je možné podobne ako ostatné, realizovať v rámci školského 

vzdelávacieho programu viacerými formami. Môže byť:  

1. samostatným učebným predmetom v rámci rozširujúcich hodín- ako súčasť profilácie 
školy,  

2. integrovanou súčasťou vzdelávacieho obsahu vyučovacích predmetov,   

3. realizovaná formou projektu, alebo inou formou. 

  

Na našej škole sme sa rozhodli realizovať environmentálnu výchovu formou 
samostatného vyučovacieho predmetu u žiakov druhého ročníka, čím sa nadväzuje na 
témy preberané v rámci biológie v prvom ročníku. 

 

CIELE A HLAVNÉ ÚLOHY ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY   

  

a) v rozvoji osobnosti žiaka a kľúčových kompetencií  

  

- 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 v 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,  

- 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,  

- schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať 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.  

  
  

b)v konkrétnych aktivitách školy  

- zapájanie žiakov do súťaží a rôznych aktivít v environmentálnej oblasti,  

- vedenie žiakov k zdravému životnému štýlu,  

- udržiavanie čistoty v škole a v okolí školy,  

- spolupráca s príslušnými organizáciami,  

- zapojiť sa do vzdelávania učiteľov v oblasti environmentálnej výchovy,  

- uskutočňovať a dokumentovať priame pozorovanie životného prostredia,   

- pracovať s príručkami zameranými na environmentálnu výchovu, využívať internet,   

- vedieť sa orientovať v odbornej literatúre,  

- navštevovať tematické akcie v KHaP, Ekocentre, múzeu,  

- zapájať sa do tematických súťaží,  

- na účelových cvičeniach prakticky aplikovať získané poznatky environmentálnej výchovy,  - 
organizovať školy v prírode, výlety a exkurzie, OŽAZ s využitím prírodných zaujímavostí 
danej oblasti,  

- podporovať žiakov vo vytváraní plošných alebo priestorových projektov, umožniť im ich 
prezentáciu v triede na vyučovacích hodinách, na nástenkách v triedach a na chodbách, - 
pôsobiť na žiakov, využívať významné dni venované ochrane prírody a ochrane zdravia,  



- spolupracovať s organizáciami s ekologickým zameraním  

- vysádzať zeleň v školskom areáli a pravidelne a o ňu starať,  

- pravidelne sa starať  a ošetrovať zeleň v triedach a spoločných priestoroch školy   

- triediť odpad v škole počas celého roka,  

- priebežne sa zapájať do sezónneho separovaného zberu papiera   

 

Obsah   

Kvalitatívnym posunom v chápaní biologických javov je prepojenie prírodných javov 

a poukázanie na vzájomné súvislosti živej a neživej prírody -tento postup uľahčuje chápanie 

vzájomných súvislosti medzi živou a neživou prírodou a posilňuje tak funkčnosť systémového 

prístupu od úrovne ekologickej, po úroveň vedeckú, ktorú akceptuje usporiadanie poznatkov 

na gymnáziu .Ťažiskom štruktúry učiva je poukázať na potrebu ochrany životného prostredia 

na význam jednotlivých zložiek prostredia pre náš život – voda, vzduch, pôda, rastliny , 

živočíchy. Zároveň je úlohou environmentálnej výchovy poukázať na potrebu eliminovať 

znečisťovanie a poškodzovanie abiotických a biotických zložiek prostredia. 

Na teoretické hodiny sú viazané exkurzie a praktické cvičenia resp. projektové 

vyučovanie. 

Úspešnosť realizácie obsahu učiva je determinovaná výberom metód, foriem a 

prostriedkov vyučovania. Úroveň psychosomatického vývinu žiakov gymnázií predpokladá 

formálno-abstraktné myslenie, ktoré umožňuje efektívne využívať aj neštandardné 

dialogické metódy  vyučovacie postupy. To znamená, že pri prezentovaní anatomicko-

morfologických pojmov by bolo vhodné uprednostniť názorné vyučovacie postupy s využitím 

prírodnín, preparátov, modelov, zobrazení a iných učebných pomôcok s možnosťou 

samostatnej práce žiakov a riadeného rozhovoru.  

  

  

 PRÍNOS ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY K ROZVOJU OSOBNOSTI ŽIAKA 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.  

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;  

• schopnosť  vnímať a citlivo pristupovať 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.  

TEMATICKÉ OKRUHY  

Ochrana prírody a krajiny:  

• les (význam lesa, funkcia lesného ekosystému, les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v 
ekosystéme lesa, negatívne dôsledky odlesňovania na životné prostredie).  

• pole (význam,  zmeny krajiny vplyvom činnosti človeka, spôsoby  hospodárenia na poli, 
okolie polí),  

• vodné zdroje (ľudské aktivity spojené s vodným hospodárstvom, hospodárenie s vodou),  

• more (druhová rozmanitosť, význam pre biosféru, morské riasy a kyslík, cyklus oxidu 
uhličitého),  

• tropický dažďový prales (druhová rozmanitosť, miznutie tropických dažďových pralesov 
a ich následky na ekologickú rovnováhu Zeme),  

• ľudské sídlo – mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia 
na miestne podmienky,  

• urbanizácia - vplyv na prírodu a krajinu, kultúrna krajina (pochopenie dôsledkov 
rozhodnutí a činnosti ľudí v minulosti na súčasný stav životného prostredia ).  

Zložky životného prostredia:  

• Voda (význam vody, kolobeh vody, ochrana jej čistoty, ohrozovanie vôd, pitná voda u nás 
a vo svete, čistenie odpadových vôd, spôsoby riešenia).  

• Ovzdušie (význam pre život na Zemi, klimatické zmeny, zdroje znečistenia, čistota 
ovzdušia).  

• Pôda (význam pôdy pre život na Zemi, ochrana pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy 
– odpadové skládky, priemysel, poľnohospodárstvo).  

• Zachovanie biodiverzity (význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie biologickej 
rovnováhy na Zemi a jej ochrana).  



Prírodné zdroje, ich využívanie, ochrana  

• Význam prírodných zdrojov pre človeka  

• Obnoviteľné prírodné zdroje  

• Neobnoviteľné prírodné zdroje  

• Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo vzťahu k udržateľnému rozvoju  

• Využívanie alternatívnych zdrojov energie  

Ľudské aktivity a problémy životného prostredia-  

• Poľnohospodárstvo a životné prostredie, doprava a  životné prostredie (význam, 
vývoj, energetické zdroje dopravy a ich vplyv na prostredie, druhy dopravy a ekologická 
záťaž, doprava a globalizácia).  

• Priemysel a  životné prostredie (priemyselná revolúcia a demografický vývoj, vplyv 
priemyslu na prostredie, spracovávané materiály a ich pôsobenie na životné 
prostredie, vplyv právnych a  ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane 
životného prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj spoločnosti).  

• Odpady a spôsoby  hospodárenia s odpadmi (odpady a príroda, princípy a  spôsoby  
hospodárenia s odpadmi,  druhy odpadu, likvidácia,  triedenie, recyklovanie odpadu).  

• Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok (význam ochrany prírody a  kultúrnych  
pamiatok, ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu Svetového dedičstva, 
právne riešenie u nás , v EÚ a vo svete).  

• Zmeny v krajine (dôsledky urbanizácie – narušovanie prírodných ekosystémov, záber 
poľnohospodárskej pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného 
prostredia).  

• Dlhodobé programy zamerané na zvyšovanie ekologického vedomia ľudí (Agenda 21, 
Deň Zeme, Deň životného prostredia OSN...).  

Vzťah človeka k prostrediu-  

Naše mesto, obec ( prírodné zdroje, ich pôvod, spôsoby využívania a riešenia odpadového 

hospodárstva, príroda a kultúra nášho okolia a jej ochrana).  

Náš životný štýl (spotreba vecí, energie, odpady, vplyv na prostredie).  

Lokálne a globálne ekologické problémy (príklad problému, jeho príčina, dôsledok , súvislosť 

,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia).  

Prostredie a zdravie (kvalita života, rozmanitosť vplyvov prostredia na zdravie, možnosti a 

spôsoby ochrany zdravia, environmentálne zdravie) nerovnomernosť života na Zemi 

(rozdielne podmienky prostredia a rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky 

globálnych ekologických problémov a princípy udržateľnosti rozvoja).  

Stratégia vyučovania   

- metódy a postupy, formy práce  a) slovné   

• heuristický rozhovor   



• práce s textom( učebnicou, odbornou literatúrou)   

b) názorné   

• pozorovanie – prírodnín , modelov, filmu   

• demonštrácia pokusu   

• práca s obrázkami   

c) praktické   

• frontálne pokusy   

• laboratórne práce   

d) komplexné výukové   

• Frontálne vyučovanie   

• Skupinové vyučovanie   

• Partnerské vyučovanie   

• Individuálne vyučovanie, samostatná práca žiakov   

• Kritické myslenie   

• Projektové vyučovanie   

• Vyučovanie podporované počítačom   

  

spôsoby hodnotenia  :  

Environmentálna výchova ako rozširujúci prírodovedný predmet nie je zameraný na 

zisťovanie vedomostí žiakov formou písomných testov, ide skôr o formu projektového 
vyučovania – žiaci formou diskusii, vyhľadávania informácií ich triedenia a na základe 
vypracovaných projektov získavajú environmentálne povedomie. 

Pri projektoch sa hodnotí:   

a) samostatná práca s textom   

b) schopnosť spracovať teoretické poznatky  

c) prezentovanie projektu a reakcia na otázky   

  

Tiež sa hodnotí aktivita, ktorú žiak prejaví v konkrétnych environmentálnych aktivitách školy 

Didaktická technika   

Dataprojektor   

Tabuľa   

Videotechnika   

 

Materiálne výučbové prostriedky   

Texty  ,Modely ,Prírodniny, Obrazový materiál , Preparáty , Audio a videozáznamy , CD, DVD   

Ďalšie zdroje   

Internet   

Knižnica   

Muzeálne expozície   

Encyklopédie     



ŠVP: Tematický celok Prierezová 
téma 

Výkonový štandard Počet 
hodín 

 Obsahový štandard    

 Ochrana prírody a krajiny    22 

 Ekológia a environmentalistika. 
Význam environmentálnej výchovy. 

OŽZ 
TPZ 
FG 

poznať rozdiel ekológia a environmentalistika. 
vedieť vymenovať oblasti, ktorých sa environmentálna 
výchova týka. 
poznať možné environmentálne aktivity v okolí. 

2 

 Voda – vodné zdroje. 
Prechádzka k vodnej nádrži Bebrava. 

poznať význam budovania vodných priehrad, ich využitie 
pre rekreačné , poľnohospodárske a rybárske účely. 

4 

 Lesy a tropické dažďové pralesy. vedieť opísať význam lesa, funkcia lesného ekosystému, 
les v našom prostredí, vzájomné vzťahy v ekosystéme 
lesa, poukázať na  negatívne dôsledky odlesňovania na 
životné prostredie 

• poznať druhovú rozmanitosť, miznutie tropických 
dažďových pralesov a ich následky na ekologickú 
rovnováhu zeme 

4 

 Moria • poukázať na druhovú rozmanitosť, význam pre biosféru, 
morské riasy a kyslík, cyklus oxidu uhličitého  

2 

 Polia •  poznať význam,  zmeny krajiny vplyvom činnosti 
človeka, spôsoby  hospodárenia na poli, okolie polí 

4 

 Ľudské sídla popísať vplyv urbanizácie na prírodu a krajinu, kultúrna 
krajina (pochopenie dôsledkov rozhodnutí a činnosti ľudí 
v minulosti na súčasný stav životného prostredia ) 
porovnať mesto – dedina (umelý ekosystém, jeho 
funkcia a vzťah k okoliu, aplikácia na miestne podmienky, 

4 

 Zákony o životnom prostredí. Oboznámiť sa formou besedy so zákonmi týkajúcimi sa 
životného prostredia. 

2 



 Zložky životného prostredia   8 

 Voda OŽZ 
TPZ 

poznať význam vody, vedieť opísať kolobeh vody, 
ochranu jej čistoty 

poukázať na ohrozovanie vôd, pitnú vodu u nás a vo 
svete, čistenie odpadových vôd a vedieť a navrhnúť 
spôsoby riešenia  

2 

 Vzduch opísať význam pre život na zemi, klimatické zmeny, 
zdroje znečistenia, čistota ovzdušia) 

 

2 

 Pôda poukázať na význam pôdy pre život na zemi, ochrana 
pôdy, dôsledky erózie, znečisťovanie pôdy odpadové 
skládky, priemysel, poľnohospodárstvo. 

 

2 

 Biodiverzita poznať význam druhovej rozmanitosti pre zachovanie 
biologickej rovnováhy na zemi a jej ochranu 

 

2 

 Prírodné zdroje a ich využívanie   12 

 Pitná voda OŽZ 
TPZ 

FG 

Opísať zdroje a vlastnosti pitnej vody , poukázať na 
kvalitu pitných vôd na Slovensku 

2 

 Obnoviteľné zdroje Vedieť vymenovať obnoviteľné zdroje energie 
a poukázať na ich využívanie pre ľudskú činnosť – 
kúrenie, chladenie... 

3 

 Neobnoviteľné zdroje Vedieť vymenovať neobnoviteľné zdroje energie 
a poukázať na ich negatívne vplyvy na životné prostredie. 

3 



 Racionálne využívanie prírodných zdrojov vo 

vzťahu k udržateľnému rozvoju  

Poukázať na racionálne využívanie prírodných zdrojov  2 

 Využívanie alternatívnych zdrojov energie  

Solárne elektrárne 

Vedieť vysvetliť význam solárnej energie pre domácnosti, 
podniky 

2 

 Ľudské aktivity a problémy životného 

prostredia 

  14 

 Poľnohospodárstvo a životné prostredie, 

doprava a životné prostredie 
OŽZ 
TPZ 

FG 

Poznať význam, vývoj, energetické zdroje dopravy a ich 
vplyv na prostredie, vymenovať druhy dopravy a poznať 
význam slov ekologická záťaž, doprava a globalizácia  

 

2 

 Priemysel a životné prostredie Chápať ako priemyselná revolúcia a demografický vývoj, 
priemysel vplýva  na prostredie, spracovávané materiály 
a ich pôsobenie na životné prostredie, vplyv právnych a  
ekonomických nástrojov na vzťah priemyslu k ochrane 
životného prostredia, priemysel a udržateľný rozvoj 
spoločnosti. 

2 

 Odpady a spôsoby hospodárenia s odpadmi 

Plasty a nové cesty – exkurzia. 

Opísať vzťah odpady a príroda, princípy a  spôsoby  
hospodárenia s odpadmi,  druhy odpadu, likvidácia,  
triedenie, recyklovanie odpad 

4 

 Ochrana prírody a kultúrnych pamiatok Vedieť význam ochrany prírody a  kultúrnych  pamiatok, 
ochrana mestských pamiatok zaradených do zoznamu 
Svetového dedičstva, právne riešenie u nás , v EÚ a vo 
svete). 

2 

 Zmeny v krajine Poukázať na dôsledky urbanizácie – narušovanie 
prírodných ekosystémov, záber poľnohospodárskej 
pôdy, územné plánovanie z hľadiska ochrany životného 
prostredia 

2 



 Dlhodobé programy zamerané na 

zvyšovanie ekologického vedomia ľudí  

 Poznať  programy , ktoré sa angažujú v ochrane 
životného prostredia a poukazujú na potrebu venovať sa 
tejto problematike napr. :Agenda 21, Deň Zeme, Deň 
životného prostredia OSN, Deň vody, deň bez áut 

2 

 Vzťah človeka k prostrediu   10 

 Naše mesto, obec . V okolí školy vybudovať 

pocitový chodník, bylinková záhrada, hmyzí 

domček 

OŽZ 
TPZ  

FG 

Prispieť vlastnou aktivitou k zútulneniu okolia 

a priestorov školy formou rôznych ekologických 

programov . 

4 

 Náš životný štýl Poukázať a porovnať spotrebu vecí, energie, produkciu 
odpady a vyvodiť vplyv na životné prostredie 

2 

 Lokálne a globálne ekologické problémy Poznať  a opísať rozdielne podmienky prostredia a 
rozdielny spoločenský vývoj na Zemi, príčiny a dôsledky 
globálnych ekologických problémov a princípy 
udržateľnosti rozvoja príklad problému, jeho príčina, 
dôsledok , súvislosť ,možnosti a spôsoby riešenia, vlastný 
názor, jeho zdôvodnenie a prezentácia 

2 

 Prostredie a zdravie Vedieť opísať kvalitu života, rozmanitosť vplyvov 
prostredia na zdravie, možnosti a spôsoby ochrany 
zdravia, environmentálne zdravie, 

2 

Legenda : OŽZ – Ochrana života a zdravia, TPZ – Tvorba projektov a prezentácia zručností, FG – Finančná gramotnosť  
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