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Plán je vypracovaný na základe štátneho vzdelávacieho programu podľa učebných osnov 

z environmentálnej výchovy, schválených Ministerstvom školstva Slovenskej republiky dňa 

15. 4. 1996 pod číslom 645/1996-15 s platnosťou od 1. 9. 1996.  

Environmentálna výchova nie je samostatným predmetom. Ako prierezová téma je súčasťou 

obsahu jednotlivých učebných predmetov. Jej obsah umožňuje chápať, analyzovať a hodnotiť 

vzťahy medzi človekom a jeho životným prostredím na základe poznávania ekologických 

procesov, ktorými sa riadi život na Zemi.  

V jej obsahu je pevne ukotvené dosiahnutie pochopenia sociálnych a kultúrnych vplyvov, 

ktoré determinujú ľudské hodnoty a správanie, vedomie individuálnej zodpovednosti za vzťah 

človeka k prostrediu ako spotrebiteľa a výrobcu.  

Cieľom environmentálnej výchovy je ako uvádzajú učebné osnovy, formovať a rozvíjať také 

osobnostné kvality, ktoré v deťoch vybudujú úsilie chrániť a zlepšovať životné prostredie.  

Preto je nevyhnutné: 

 

1. Učiť žiakov o životnom prostredí - získané vedomosti pomáhajú rozvíjať vnímavosť 

žiakov a uvedomovať si problémy životného prostredia miestneho, regionálneho, 

národného alebo globálneho charakteru a významu.  

 

2. Vychovávať žiakov prostredníctvom životného prostredia - rozvíjať zručnosti žiakov, 

ktoré umožňujú riešiť problémy a rozhodovať na základe získaných skúseností zo 

životného prostredia školy a jej širšieho okolia.  

 

3. Vychovávať žiakov pre životné prostredie - rozvíjať pozitívne hodnoty a postoje 

žiakov, viesť ich k priamej účasti na ochrane a zveľaďovaní životného prostredia. 

 

Hlavná téma:  

Starostlivosť o prostredie okolo seba a budovanie si kladného vzťahu k životnému 

prostrediu  

 



Úlohy: 

Pomáhať žiakom získavať vedomosti o životnom prostredí a upevňovať v nich vnímanie 

a uvedomovanie si problémov týkajúcich sa životného prostredia. 

U žiakov rozvíjať vedomosti, ktoré im umožňujú riešiť problémy týkajúce sa životného 

prostredia. 

Rozvíjať u žiakov záujem o moderné myslenie založené na starostlivosti o životné prostredie. 

Pozitívne motivovať žiakov a priamo ich zapájať do priamej účasti na zveľaďovaní životného 

prostredia (Deň čistej obce). 

Pozitívne motivovať žiakov  a viesť ich k účasti a spolupráci na enviro projektoch 

a súťažiach. 

Z hľadiska medzipredmetových vzťahov viesť žiakov k tomu, aby problematiku 

environmentálneho charakteru zaradili medzi témy každodenného bytia a vedeli sa o nich 

vyjadriť ústne alebo písomne. 

Byť príkladom pre žiakov – viesť ich k sebauvedomeniu. Naučiť žiakov šetrne pristupovať  

k energetickým zdrojom, šetriť elektrickú energiu, vodu a viesť ich k šetrnému zaobchádzaniu 

so školským majetkom a pomôckami či predmetom im zvereným. 

Pravidelne propagovať svetové a európsky významné dni na nástenkách a tieto pravidelne 

aktualizovať. Naďalej viesť environmentálny kalendár a pripomínať si dôležité eko dni. (22. 9  

– Svetový/ Európsky deň bez áut, 16.11 Svetový deň výživy, 4.11 - Svetový deň behu, 22.3 – 

Svetový deň vody, 22.4 Svetový deň Zeme, 3.5 – Svetový deň Slnka, 26.5 – Medzinárodný 

deň mlieka, 17.6 – Svetový deň boja proti suchu a rozširovaniu púští...) 

Spolupracovať s ekologicky zameranými organizáciami a pravidelne žiakom približovať 

problematiku ochrany životného prostredia. 

Prostredníctvom separovania odpadov viesť žiakov k ochrane životného prostredia. (papier, 

plasty, kovy, použitý jedlý olej, staré baterky, tonery a elekro materiál) 

Podporovať všetky projekty a enviro zameraním. 

V spolupráci s s firmou Plantex Veselé, pravidelne poskytovať žiakom prísun čerstvého 

ovocia a prírodných ovocných štiav. 



Plán enviro aktivít v jednotlivých mesiacoch v šk. roku 2016/ 2017 

 

September 

Environmentálne vychádzky do prírody. 

22.9. Svetový deň bez áut 

Zber papiera: „Zachráň aspoň jeden strom“ 

Zdravý životný štýl. Podpora a motivácia žiakov na deň bez sladkostí. 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

Október 

Úprava areálu školy 

Dni zdravej výživy – propagácia čerstvej zeleniny a ovocia (Svetový deň výživy – 16.10) 

Separovanie recyklovateľného odpadu (plasty, kovy, použitý jedlý olej, baterky a tonery) 

Jesenná súťaž – „Z darov našich záhrad“ 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

November 

4.11. Svetový deň behu 

Separovanie recyklovateľného odpadu (plasty, kovy, použitý jedlý olej, baterky a tonery) 

Zapojenie sa do súťaže vyhlásenej aktuálne v Recyklohrách (Vtáčie búdky) 

Zodp.: koordinátorka EV  

Zoznámiť sa s prevenciou ochrany proti chrípke a podobným vírusovým ochoreniam 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

December 

11.12. Medzinárodný deň hôr 



Výroba a skrášlenie vnútorných priestorov výzdobou s použitím prírodného materiálu 

Zodp.: všetci vyučujúci 

Organizácia výmenného trhu hračiek 

Zodp.: koordinátorka EV 

 

Január 

Výroba a zavesenie vtáčích búdok a prikrmovanie vtáctva v zime 

Zodp.: vychovávateľky V ŠK 

Zimné hry v prírode. 

Príroda a zimné obdobie – nástenky 

Výtvarné projekty zamerané na ekológiu v zime 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

Február 

4.2. Svetový deň boja proti rakovine 

Separovanie recyklovateľného odpadu (plasty, kovy, použitý jedlý olej, baterky a tonery) 

Zapojenie sa do súťaže vyhlásenej aktuálne v Recyklohrách. 

Zodp.: koordinátorka EV 

Starostlivosť o izbové rastliny. 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

Marec 

1.3. pamätný deň zriadenia Yellowstonského národného parku – ako prvého národného parku 

na svete. 

22.3. Svetový deň vody. Podpora pitného režimu, ochrana vodných zdrojov a šetrenie pitnej 

vody  

Výsadba ovocných kríkov v školskej záhrade. 

Zodp.: koordinátorka EV 



Apríl 

1.4. Svetový deň vtáctva 

22.4. Svetový deň Zeme 

Aktualizácia násteniek, výzdoba tried k sviatkom jari s použitím prírodných materiálov 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

Máj 

3.5.  Deň Slnka 

26.5. Svetový deň mlieka 

Zapojenie sa do súťaže vyhlásenej aktuálne v Recyklohrách. 

Separovanie recyklovateľného odpadu (plasty, kovy, použitý jedlý olej, baterky a tonery) 

Zodp.: koordinátorka EV 

Účasť na akcii „Čistá obec“. 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

Jún 

5.6. Svetový deň životného prostredia 

Didaktické hry a účelové cvičenia v prírode 

Zodp.: všetci vyučujúci 

 

 

V Banke, pre školský rok 2016/ 2017 vypracovala: 

Mgr. Katarína Šprláková – Zmorová, koordinátorka environmentálnej výchovy 


