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terminologie a popisu mateřské a základní školy, jejich ŠVP a 

environmentálním metodám, které tyto instituce pouţívají v rámci svého 

vzdělávacího programu. Na teoretickou část navazuje část praktická, kdy na 

základě dotazníkového šetření zjišťuji vztah pedagogických pracovníků 

k environmentální výchově, aktivní uplatňování metod environmetální výchovy v 

praxi a popis konkrétních metod, které při výuce pedagogové pouţívají. 
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1.  ÚVOD 

 

Pro svou bakalářskou práci jsem si zvolila téma „Metody environmentální 

výchovy ve výuce“, které je mi svým obsahem velmi blízké a je předmětem 

mého hlubšího osobního i pracovního zájmu. 

V této práci bych ráda vyuţila svou současnou praxi, kterou jsem získala jako 

učitelka a vychovatelka na základní škole. Environmentální výchovu jsem jako 

učitelka přírodovědy, vlastivědy, výtvarné výchovy a pracovních činností vţdy 

zařazovala do svých učebních plánů v teoretické i praktické rovině a dále jsem 

ve své koncepci mohla pokračovat v odpoledních hodinách jako vychovatelka 

ve školní druţině. Téţ jako matka tří dcer se snaţím vést své děti ke kladnému 

vztahu k přírodě, k čemuţ mi také velmi pomáhá místo bydliště obklopené 

krásnými a ekologicky zajímavými lokalitami Posázaví a Voděradských bučin. 

Ve své práci se zabývám souborem environmentálních metod pouţívaných v 

předškolním vzdělávání v mateřské škole v Ondřejově a dále sleduji, jakým 

způsobem a v jakém rozsahu se metody environmentální výchovy uplatňují na 

I. a II. stupni základní školy. Jako velice zajímavou hodnotím tu skutečnost, ţe 

se obě tato vzdělávací zařízení nacházejí v jedné obci a mnou vybraná 

mateřská škola spadá organizačně pod správu základní školy, na níţ jsem se 

také ve své práci zaměřila. 

Mým cílem je zjistit, zda metody a znalosti, které děti získávají převáţně 

zábavnou formou v průběhu předškolní docházky, jsou dále na základní škole 

rozvíjeny a prohlubovány. Dále mě velmi zajímá osobní postoj pedagogů k této 

výukové metodě a také skutečnost, zda ji aktivně uplatňují v praktické rovině při 

výuce. 

Tuto práci jsem rozdělila na 2 části, a to teoretickou a praktickou.  

V úvodu teoretické části se zabývám vymezením základních vybraných pojmů 

vztahujících se k tématu environmentální výchovy. V dalších kapitolách jsem se 

zaměřila na popis dotyčných vzdělávacích zařízení, mateřské školy a základní 
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školy a snaţím se více přiblíţit ty části jejich školního vzdělávacího programu, 

které blíţe souvisejí s environmentální výchovou.  

Praktická část je zaloţena na dotazníkovém průzkumu, jeho vyhodnocení a 

porovnání jednotlivých odpovědí. Dotazník je určen pedagogům mateřské a 

základní školy, které jsem v rámci své bakalářské práce oslovila. Značnou 

pozornosti věnuji vyhodnocení dotazu na pedagogické metody, které 

dotazovaní učitelé pouţívají při výuce v rámci environmentální výchovy a její 

aplikace při výuce. 

V závěru praktické části se zaměřuji na konkrétní vybrané metody související 

s environmentální výchovou, jejich bliţší popis, zaměření a výstupy z těchto 

aktivit. Také mě velmi zajímá, jaké měly tyto metody ohlasy od ţáků a 

pedagogů. 
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2.  TEORETICKÁ ČÁST 

 

2.1.  Charakteristika vybraných pojmů 

 

Environmentální výchova 

Termín zaváděný ministerstvem ţivotního prostředí od konce devadesátým let 

minulého století. Oddaluje důsledky lidské činnosti, která působí devastaci a 

ohroţuje ţivot na Zemi. Ukazuje moţné způsoby potřebné k dosaţení 

pozitivních změn v ţivotním prostředí. Vychovává k odpovědnému vztahu 

k přírodě a pochopení její nenahraditelné ceny pro ţivot všech. (Leblová, 2012) 

 

Environmentalistika 

Zkoumá působení člověka na ekosystémy. Její náplní je ochrana ţivotního 

prostředí, prevence znečišťování ţivotního prostředí a náprava a prevence škod 

vzniklých působením lidí. Zahrnuje i hospodaření s energiemi, vyuţívání 

přírodních zdrojů a péči o zdraví lidí. Zasahuje přitom do dalších vědních oborů, 

například do biologie, ekologie, chemie, fyziky, etiky. (Leblová, 2012) 

 

EVVO 

Je zkratka termínu pouţitého ve Státním programu environmentálního 

vzdělávání, výchovy a osvěty, který byl přijat vládou v roce 2000. (Leblová, 

2012) 

 

Výchova 

Podle nejobecnějšího pojetí je to činnost, která ve společnosti zajištuje 

předávání „duchovního majetku“ společnosti z generace na generaci. (Průcha, 

2000) 



15 
 

Výchova k udrţitelnému rozvoji 

Rozumíme jím odmítnutí konzumu a přijetí zdravého ţivotního stylu. 

Předpokládá široké a hluboké pochopení zákonitostí vývoje společnosti 

v oblasti sociální, ekonomické, kulturní …(Leblová, 2012) 

 

Ekologie 

Věda, která studuje vztahy mezi organismy a prostředím (tedy vztahy mezi 

ţivou a neţivou přírodou) a vztahy mezi jednotlivými sloţkami ţivé přírody. 

Ekologie je biologickou vědou a její poznatky tvoří teoretický základ ochrany 

ţivotního prostředí. (Podrouţek, Jůza, 2004) 

 

Ekologická výchova 

Ekologická výchova je primárně přírodovědnou naukou, ve které převaţuje 

důraz na znalosti vedený přesvědčením, ţe lidé se budou k přírodě chovat lépe, 

pokud ji budou více znát. (Činčera, 2007) 

 

Učební plán 

Termínem učební plán je označován školní dokument, který pořádá učivo do 

určitých celků, obsahuje jejich sled a jejich časovou dotaci. Tvorba učebních 

plánů představuje významnou rovinu didaktické transformace obsahu kultury do 

školního vzdělávání. (Skalková, 2007) 

 

ŠVP 

Školní vzdělávací plán 
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2.2.  Historie environmentální výchovy 

 

Historie environmentální výchovy sahá bezmála aţ do 18. století. Jiţ v období 

romantismu se několik známých osobností - literárních autorů, vědců a 

pedagogů zaobíralo ve svých dílech myšlenkami na ochranu přírody a splynutí 

člověka s přírodou. Patří mezi ně např. Jean-Jacques Rousseau, Johann 

Wolfgang von Goethe či známý americký psycholog, filosof a pedagog John 

Dewey nebo italská lékařka Maria Montessori.  

 

2.2.1.  Environmentální výchova v ČR 

 

V České republice se však pojem environmentální výchova začal pouţívat aţ 

od 90. let 20. století, který postupně nahradil do té doby zaţitý a pouţívaný 

výraz ekologická výchova. Ekologická výchova byla v té době chápána v širším 

kontextu, dnes ji můţeme povaţovat za nedílnou součást a jeden ze směrů 

environmentální výchovy.  V rámci této výchovy je prioritou vést ţáky  k 

vytváření vlastního názoru a spolupráci v rámci výuky, rozvíjení schopností 

ţáků chápat propojení přírodních, ekonomických a společenských věd, vedení 

ţáků k ochraně ţivotního prostředí a třídění odpadu a podněcování ţáků k 

získávání informací z různých informačních zdrojů a prezentace výsledků jejich 

vlastní práce. 

 

2.3.  Cíle environmentální výchovy 

 

Základním cílem environmentální výchovy je podnítit v dětech touhu poznávat 

okolní svět a rozvíjet ji. (Jančaříková, 2004) 

V roce 1977 se v Tbilisi konala první mezinárodní konference o environmentální 

výchově, na níţ došlo k zformulování jejích hlavních cílů a došlo tím k zařazení 
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této výchovy mezi vyučovací předměty. Byla zde přijata široce respektovaná 

definice, podle které je cílem environmentální výchovy „…posílit naše vědomí a 

porozumění ekonomické, sociální a ekologické provázanosti v městských i 

venkovských oblastech; poskytnout každému příležitost dosáhnout znalostí, 

hodnot, názorů, odpovědnosti a dovedností k ochraně a zlepšování životního 

prostředí a utvářet nové vzorce chování jednotlivců, skupin i společnosti jako 

celku vstřícné k životnímu prostředí." (Tbilisi Declaration, 2005) 

Environmentální výchova má za úkol vybavit ţáky takovými znalostmi, které 

vedou k odpovědnému chování vůči ţivotnímu prostředí a zapojení do aktivit 

určených ke zvýšení kvality ţivotního prostředí a v neposlední řadě také kvality 

vlastního ţivota. Odpovědného chování není moţné docílit pouhým předáváním 

znalostí o ţivotním prostředí, je ovlivněno více faktory. S environmentální 

výchovou je třeba začít jiţ v předškolním věku. V ideálním případě si dítě osvojí 

základy přímo v rodině, v níţ vyrůstá. Tyto základy je dále vhodné rozvíjet a 

upevňovat v období předškolního vzdělávání, a to v mateřských školách a 

rodinných centrech, později na základních a středních školách. Takto vedené a 

vychovávané děti mohou předávat později v dospělosti své vědomosti a 

pozitivní návyky dále dalším generacím. 

 

2.3.1.  Současný životní styl ve vztahu k environmentální výchově 

 

Environmentální výchovu můţeme chápat jako výchovu, která směřuje  k 

souznění člověka s přírodou a přímo i nepřímo zasahuje do různých oblastí 

jeho aktivit a poskytuje komplexní pohled na okolní prostředí. Nutí nás také k 

zamyšlení nad současným ţivotním stylem a odpovědí na otázky. Ţijeme 

opravdu v souladu s přírodou nebo ji pouze pro svůj pohodlný ţivot vyuţíváme 

a nic jí na oplátku nevracíme? Jak hluboce pocítí necitlivé jednání a současné 

chování k přírodě další generace? Můţeme dnes udělat něco pro to, aby se 

příroda zachovala zdravá a nezničená do budoucna? Nemizí z našeho ţivota 

pomalu a nenápadně tradice, které naši předci dodrţovali a uctívali?  
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Pokud se lidem podaří najít odpovědi a začít k ochraně našeho ţivotního 

prostředí a udrţování tradic přistupovat zodpovědně, máme jistě velmi dobrou 

šanci, ţe budeme ţít v následujících letech v prostředí zdravém a přátelském, v 

jakési symbióze mezi člověkem a přírodou. 

 

2.3.2.  Environmentální výchova jako výchova k udržitelnému rozvoji 

 

Environmentální výchova je chápána jako výchova k udrţitelnému rozvoji. 

Udrţitelný rozvoj klade důraz na plnohodnotné zachování ţivotního prostředí 

zároveň se společenským a hospodářským pokrokem, jenţ vede k neustálému 

rozvoji lidské společnosti. Dnešní podoba environmentální výchovy má 3 

základní oblasti. Výchova o ţivotním prostředí klade důraz na porozumění 

ţivotnímu prostředí a získávání znalostí z této oblasti, výchova v ţivotním 

prostředí uţívá přírodu jako zdroj poznání, nabývání praktických zkušeností 

z přírody a uvědomění si její hodnoty a výchova pro ţivotní prostředí poukazuje 

na etickou podstatu, zahrnuje hodnoty a postoje.  

 

2.3.3.  Aktuální témata environmentální výchovy 

 

Mezi aktuální a diskutovaná témata environmentální výchovy bych v současné 

době zařadila např. kvalitu ţivotního prostředí, vody a ovzduší, třídění odpadu a 

jeho další zpracování, jadernou energetiku, obnovitelné a neobnovitelné 

přírodní zdroje a jejich dopad na ekologii, ochranu přírody, energie, změny 

klimatu, návrat k tradicím apod.  

2.3.4.  Environmentální výchova jako průřezové téma 

Průřezová témata jsou v rámci vzdělávání na základní škole povinná a způsob 

jejich vyučování je zakotven v ŠVP. Škola můţe pojmout způsob výuky 

průřezových témat různým způsobem, a to formou projektových dnů nebo 
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zařazením těchto témat do běţné výuky či zavedením specializovaných 

předmětů do výuky. 

. 

2.4.  Vyučovací metody z hlediska didaktického aspektu (Skalková, 2007) 

 

1) Metody slovní (verbální) 

 

a) Monologické metody (např. vysvětlování, výklad, přednáška) 

b) Dialogické metody (např. rozhovor, dialog, diskuze) 

c) Metody písemných prací (např. písemná cvičení, kompozice) 

d) Metody práce s učebnicí, knihou, textovým materiálem 

 

2) Metody názorné (demonstrační) 

 

a) Pozorování předmětů a jevů 

b) Předvádění (předmětů, činností, pokusů) 

c) Demonstrace statických obrazů 

d) Projekce statická a dynamická 

 

3) Metody praktické 

 

a) Nácvik pohybových a pracovních dovedností 

b) Laboratorní činnosti ţáků 

c) Pracovní činnosti (v dílnách, na pozemku) 

d) Grafické a výtvarné činnosti 

 

Volba vyučovací metody závisí na preferenci pedagoga s ohledem na předmět, 

který vyučuje, téma, kterému se chce učitel v rámci výuky věnovat a 

v neposlední řadě také na věku vzdělávaných dětí. 
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Existují samozřejmě různé vyučovací metody. Tato práce se však orientuje na 

metody nejčastěji pouţívané, a to hlavně s ohledem na jejich praktické vyuţití 

v rámci environmentální výchovy. 

 

2.5.  Charakteristika obce Ondřejov  

 

Obec Ondřejov, v níţ se nachází základní a mateřská škola, je v současné 

době součástí Mikroregionu Ladův kraj. Tento významný region můţeme najít 

mezi Prahou a řekou Sázavou a byl pojmenován podle významné české 

osobnosti spisovatele a malíře Josefa Lady. Krajina této lokality je kopcovitá, 

plná přírodních a historických zajímavostí a tedy sama o sobě vybízí k jejímu 

prozkoumávání a objevování.  

 

2.5.1  Historie obce 

 

Historické prameny uvádějí první zmínku o obci Ondřejov jiţ z počátku   

13. století, kdy vznikla nejprve vesnice a později trhové městečko. Od té doby 

prošla obec mnohými proměnami aţ do současné podoby. Dominantou náměstí 

je románský jednolodní kostel sv. Šimona a Judy, jehoţ historie sahá aţ do 

přelomu 13. a 14. století. Před kostelem můţeme vidět sochu sv. Jana 

Nepomuckého pocházející z konce 18. století. Nedaleko kostela se také 

nachází pozdně barokní fara. V roce 1745 povýšila Marie Terezie Ondřejov na 

městečko s právem na radnici a v tomto období byly také před kostelem 

vysazeny dvě „pamětní“ lípy malolisté, které zde rostou dodnes.  

Obec proslavila hlavně hvězdárna vybudovaná J. J. Fričem, kterou v roce 1928 

věnoval Karlově univerzitě. V současné době nese název Astronomický ústav 

AV ČR a jeho hlavní činnosti je zkoumání Slunce, meziplanetární hmoty, hvězd 

atd. Základní škola vyuţívá často dostupnosti hvězdárny a její ţáci se zde 
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mohou účastnit mnohých zajímavých akcí jako např. pozorování zatmění 

Slunce a dalších zajímavých úkazů. 

 

2.6.  Mateřská škola a její organizační struktura 

 

Mateřská škola je organizačně součástí základní školy a jejím zřizovatelem je 

obec. Původní starší budova s kapacitou 45 dětí byla od září roku 2015 

doplněna o novou budovu, která byla postavena ze státních dotací a navýšila 

kapacitu mateřské školy o dalších 48 dětí. Celkem tedy můţe mateřskou školu 

navštěvovat 93 dětí. Tato kapacita je v současné době plně dostačující a  k 

předškolnímu vzdělávání mohou být přijímány děti jiţ od 2 let věku. 

Chod mateřské školy zajišťuje 7 pedagogických pracovníků, 6 ţen a 1 muţ, 2 

provozní pracovnice a 2 uklízečky. Za vedení mateřské školy zodpovídá 

vedoucí učitelka, která je podřízena řediteli základní školy. 

 

2.6.1.  Vybavení mateřské školy 

 

V původní starší budově jsou umístěny 2 třídy, které jsou určeny pro děti dvou 

věkových kategorií, a to pro skupinu dětí 2 – 3 roky a 2 – 4 roky. Součástí 

budovy jsou dvě zahrady. Na menší zahradě umístěné před budovou je velké 

pískoviště a houpačky. Větší zahrada je umístěna za budovou a prošla před 5 

lety kompletní rekonstrukcí. Nachází se zde velké pískoviště, prolézačka, 

houpačky a také zastřešený altán, který slouţí dětem k odpočinku a spánku po 

obědě. Vše je vyrobeno z přírodních materiálů. 

Nová budova mateřské školy funguje pro děti od září roku 2015. Jsou zde 

umístěny 2 třídy s věkovou strukturou dětí 5 – 7 let a 2 – 5 let. Budova je 

moderní, učebny velmi prostorné a součástí je také velká zahrada, na níţ 

mohou děti trávit aktivně volný čas. Na zahradě se nachází zahradní domek, 

skluzavka a terasa, která slouţí dětem pro odpočinek a spaní venku. 
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2.6.2.  Vzdělávací obsah ŠVP 

 

Je rozdělen do 4 okruhů, které v sobě zahrnují 5 vzdělávacích oblastí. 

1) Dítě a jeho tělo – oblast biologická 

Tento okruh se orientuje na poznávání těla, podporuje tělesnou zdatnost 

a zdravý ţivotní styl 

 

2) Dítě a jeho psychika – oblast psychologická 

Zaměřuje se na rozvoj smyslů a intelektu. 

 

3) Dítě a ten druhý – oblast interpersonální 

Vede dítě k utváření mezilidských vztahů a rozvoji komunikačních 

schopností. 

 

4) Dítě a společnost – oblast sociálně-kulturní 

Přibliţuje dítěti společenské a morální hodnoty, rozvíjí estetické cítění a 

zaměřuje se také na poznávání kultury a umění. 

 

5) Dítě a svět – oblast environmentální 

Tento okruh je zaměřen na vnímání prostředí, které nás obklopuje, 

konkrétně světa lidí a přírody. Snaţí se v dětech probudit zodpovědný 

postoj k ţivotnímu prostředí. 

 

2.6.3.  Školní vzdělávací program mateřské školy 

 

Školní vzdělávací program pro předškolní vzdělávání pro školní rok 2015 aţ 

2018 má vzdělávací obsah rozdělen do čtyř bloků podle ročních období a je 

značně orientovaný na environmentální výchovu a její vyuţití při praktických 

činnostech. 
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Podzimní blok se jmenuje „ S mašinkou za poznáním“ a orientuje se především 

na získávání základních poznatků o podzimní přírodě, sţití nově příchozího 

dítěte s novým prostředím mateřské školy, vytváření pravidel vzájemného 

souţití a navazování kamarádských vztahů. Dítě se začne blíţe seznamovat 

s místem, kde ţije, začne mít podvědomí o významu ţivotního prostředí, formou 

her se rozvíjí posilování přirozených poznávacích citů a také si osvojí základní 

poznatky o lidském těle a jeho funkcích. 

„S mašinkou do kouzelné zimy“ se nazývá zimní výukový blok, v němţ se děti 

blíţe seznámí se znaky zimy, prozkoumají vlastnosti sněhu a ledu, 

prostřednictvím zimních sportů jsou vedeny k aktivnímu pohybu a v rámci 

zimních vycházek si osvojí základní vědomosti, jak pečovat o přírodu a zvířata 

v zimním období. 

Nedílnou součástí zimního období jsou samozřejmě vánoční svátky. 

Kaţdoročně pořádá mateřská škola vánoční besídku, vánoční „trţík“ a také 

setkání rodičů s dětmi. Tato setkání se uskutečňují ve formě „dílniček“. Děti si 

za pomoci rodičů a učitelek mateřské školy vyzkouší pečení cukroví, vánočky 

nebo si vyrobí vánoční dekorace. Na vše se pouţívají pouze přírodní suroviny, 

tj. ovoce, koření, ořechy apod. 

Po Vánocích nastává Masopust, který děti oslaví průvodem v maskách po obci.  

Třetí výukový blok nese název „S mašinkou do země probuzení“ a orientuje se 

na změny přicházející s jarním obdobím, sledování probouzejícího se ţivota 

v přírodě, vytvoření odpovědného postoje k ţivotnímu prostředí, smysluplnost 

třídění odpadů aj. Část pohybových a tvořivých her probíhá přímo v přírodě. 

Děti jsou vedeny k osvojení poznatků o okolním prostředí, k zájmu o poznávání 

naší planety (např. formou seznamování s exotickými ţivočichy) a také 

k všímavosti změn počasí. Ideální je, pokud dítě dokáţe zachytit a vyjádřit své 

proţitky nějakou vhodnou formou, slovně, dramaticky, výtvarně či hudebně.  

Samozřejmostí je neustálé rozvíjení spolupráce s rodiči. S jarním obdobím 

přichází čas Velikonoc a při této příleţitosti mateřská škola opět pořádá setkání 

rodičů s dětmi ve formě „dílniček“. Děti si osvojí různé techniky malování 
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vajíček, zkusí si vyrobit velikonoční výzdobu, zasejí si obilí a dozvědí se bliţší 

informace o tradicích a zvycích spojených s velikonočními svátky. 

Nedílnou součástí oslav jara je také jiţ tradiční „Pálení čarodějnic“.  Jedná se o 

velmi starý zvyk, kterým jiţ po staletí lidé vítají příchod jara. Děti v mateřské 

škole uvítají příchod jara v čarodějnických kostýmech a v průvodu jdou obcí aţ 

do místní základní školy. Pro tuto příleţitost mají připravenou „magickou 

říkanku“. 

Poslední výukový blok nese název „ S mašinkou hurá na prázdniny“. V něm se 

děti seznámí s moţným nebezpečím, s nímţ se mohou setkat o letních 

prázdninách a získají základní znalosti, jak se v rizikových situacích chovat. 

Jedním z dalších hlavních témat je pozorování vodního ekosystému (rybníky, 

potoky, řeka Sázava) a ţivot létavého a nelétavého hmyzu. Letní výuková část 

je zakončena rozloučením s předškoláky, která probíhá v přítomnosti rodičů 

jako slavnostní akce.  

 

2.6.4.  EVVO v předškolní výchově – psychologické východisko 

 

Environmentální výchova má v předškolní výchově či výuce nezastupitelnou 

roli. Je velmi důleţitá pro formování zdravého úsudku a správných návyků dětí. 

Zařazení tohoto průřezového tématu do předškolní výuky má své opodstatnění.  

„Děti v předškolním věku mají velkou schopnost empatie. Všechny jejich smysly 

jsou otevřeny tomu, co do nich bude zaseto. Nemají ještě vytvořený trvalejší 

žebříček hodnot, a tak jsou ve svém nadšení pro věc ochotné slevit z pohodlí, 

je-li to třeba. Jsou vnímavé, citlivé a snadno se nadchnou pro dobrou věc. 

Dokonce jsou schopné svým dětským nadšením nakazit i dospělé kolem sebe.“ 

(Leblová, str. 18, 2012) 
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2.6.5.  Praktické činnosti environmentální výchovy používané v mateřské 

škole 

 

Jiţ od raného dětství můţeme vést děti ke kladnému vtahu k přírodě a pozitivně 

tak ovlivňovat jejich budoucí postoje k přírodě, ekologii a ţivotnímu prostředí. 

Vybudujeme tak u dětí stabilní základ, který je však potřeba neustále rozvíjet, 

upevňovat a prohlubovat.  Děti předškolního věku jsou „tvárné“, jejich myšlení i 

návyky můţeme velmi dobře ovlivňovat. 

Environmentální výchova dokáţe dětem otevřít nové obzory, umí upozornit na 

přírodu a přírodní děje v celé jejich kráse a dokáţe děti pozitivně obohacovat o 

nové vjemy a osobní zkušenosti. V publikaci „Environmentální výchova 

v mateřské škole“ uvádí autorka, cituji: „V přírodě mohou děti zakusit spoustu 

smyslových vjemů – vidět odstíny barev, tvary, slyšet zvuky, cítit vůně, osahat 

si, ochutnat. Uvědomí si, že když je zima, musí se zahřát pohybem, zjistí, že 

pod stromy je stín, který chrání před slunečním úpalem, voda chladí, rosa je 

mokrá a na slunci se třpytí. Mohou zažít louku jako místo, kde se dá 

rozeběhnout do dáli, v lese mohou zakopnout o pařez nebo ho přeskočit.“ 

(Leblová, 2012) 

 

Toulky přírodou 

Mateřská škola pořádá pro děti pravidelně environmentálně zaměřené turistické 

výlety, které pojmenovala „Toulky přírodou“.  Starší děti předškolního věku se 

chodí „toulat“ dvakrát měsíčně, mladší děti jednou měsíčně. Nejedná se  o 

běţné vycházky. „Toulky“ jsou vţdy nějak tematicky zaměřené a vţdy časově 

delší neţ standardní vycházky. Děti vychází z mateřské školy vţdy ráno v osm 

hodin a vrací se aţ v době oběda. S sebou má kaţdé dítě svůj batůţek 

s pláštěnkou, svačinou a pitím.  

V letošním školním roce má mateřská škola v plánu „Toulky“ se staršími 

předškolními dětmi následující tématikou, uvádím pouze několik příkladů: 
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- Památná lípa 

- Svatá trojice 

- Svatá Lucie 

- Lišejníky 

- Cesta do hlubin Seradovského lesa 

- Český Šternberk 

- Sázavský klášter 

- Kostelní Střimelice 

- Hradové Střimelice 

- Stříbrná Skalice 

- Lensedly 

- Zvánovice 

- Turkovice 

Pro děti mladšího předškolního věku jsou pedagogy mateřské školy 

zorganizovány „Toulky“ s následujícím zaměřením: 

- Zimní příroda  

- Krmení lesních zvířátek 

- Otvírání studánek 

- Seradovský rybník 

- Berchtold 

- Kolem Votavského rybníka 

Tyto turistické aktivity se těší mezi dětmi i rodiči velké popularitě a jsou obecně 

velmi dobře přijímány. „Toulky“ probíhají prakticky za kaţdého počasí, které 

dovoluje pobyt dětí venku. Tím se děti také otuţují a pohyb se stává jejich 

přirozeností. Samozřejmostí je vhodná obuv a oblečení, s čímţ jiţ rodiče 

počítají, jelikoţ se tyto aktivity mateřské školy staly za poslední roky běţnou 

součástí výuky. 
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Divadelní představení 

Kultura a tradice patří k nedílné součásti environmentální výchovy. Mateřská 

škola má ve svých učebních plánech zařazenou návštěvu divadelního 

představení jednou měsíčně. Kaţdý měsíc jezdí celá mateřská škola do 

některého z praţských divadel nebo je divadelní soubor naopak pozván do 

mateřské školy. Děti se na divadlo vţdy velmi těší. Po shlédnutí představení 

jsou děti vyzvány k tomu, aby se své proţitky pokusily výtvarně či dramaticky 

ztvárnit. Tím získají vyučující zpětnou vazbu. 

 

Kurzy plavání a lyţařský výcvik 

Kurzu plavání a lyţařského výcviku se mohou účastnit starší děti předškolního 

věku a v případě volné kapacity jsou kurzy doplňovány mladšími dětmi.  

Na kurzu plavání se děti formou hry seznámí s vodním prostředím, začnou 

objevovat zatím neobjevené schopnosti svého těla a naučí se pohybovat ve 

vodě. Cílem kurzu není naučit děti plavat, ale spíše odstranit jejich přirozený 

strach z vody. 

Lyţařský kurz je novinkou letošního školního roku a jeho úkolem je seznámit 

děti se sněhem, jeho vlastnostmi a také jim přiblíţit zimní sporty jako vhodný 

způsob trávení volného času v zimním období. Děti nemusí cestovat na hory, 

jelikoţ se v blízkosti obce Ondřejov nachází malý lyţařský areál. Výuka tedy 

probíhá v průběhu jednoho školního týdne s výhodou toho, ţe dětem odpadne 

stres z delšího odloučení od rodiny – nemusí trávit několik dní v cizím prostředí.  

 

Spaní dětí venku 

Jiţ po dobu pěti let praktikuje mateřská škola za příznivého počasí spaní a 

odpočinek dětí venku. Obě budovy mají pro tyto účely vyhrazeny zastřešené 

zahradní prostory a dětem jsou k dispozici spací pytle. Cílem je otuţování dětí a 

čas co nejdéle strávený ve venkovním prostředí na zdravém vzduchu. 
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Vycházky 

Učitelé mateřské školy dbají na pravidelný pobyt dětí venku. Vycházky probíhají 

prakticky za kaţdého počasí, snad jen výjimkou extrémních mrazů a silných 

dešťů. Děti se tímto způsobem otuţují, coţ vede ke zvyšování jejich odolnosti, 

získávají pozitivní návyky v podobě pravidelného pohybu a navíc dochází 

k výraznému zlepšování jejich hrubé motoriky. 

 

Lesní hrátky 

Obě budovy mateřské školy jsou umístěny v bezprostřední blízkosti lesa, coţ je 

pro uplatnění environmentální výchovy naprosto ideální. Je mnoho her, které 

zde děti hrají a mnoho pozitiv, která jim z toho plynou. Větší prostor budu těmto 

aktivitám věnovat v praktické části této práce. 

 

Vyprávění a četba pohádek 

Děti se učí pozornosti a naslouchání. Tato vyučovací metoda v nich probouzí 

fantazii a následné povídaní o vyslechnuté pohádce rozvíjí jejich slovní zásobu, 

schopnost reprodukovat vyslechnutý příběh a společně s ostatními si o něm 

povídat. 

 

Hra na flétnu 

Základy hry na flétnu v dětech probouzí vztah k hudbě, vlastním emocím a 

citům a umoţňují jim se touto formou vyjádřit. Hra na flétnu není vedena jako 

zpoplatněný krouţek, ale mohou se ji účastnit všechny děti, které mateřskou 

školu navštěvují. 
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Keramický krouţek 

V tomto krouţku se děti učí vyuţívat vlastní ruce při práci s keramickou hlínou. 

U dětí je tato činnost velmi oblíbená. Procvičují si takto jemnou motoriku a mají 

moţnost pracovat s přírodním materiálem. 

 

 

2.6.6.  Praktické činnosti a jejich zařazení podle použitých vyučovacích 

metod 

 

Slovní metody 

Monologické metody Vypravování a četba pohádek 

Dialogické metody Vypravování pohádek, lesní hrátky 

Metody písemných prací  

Metody práce s učebnicí, knihou aj. Četba pohádek 

 

Názorné metody 

Pozorování předmětů a jevů Toulky přírodou, vycházky 

Předvádění Hra na flétnu 

Demonstrace statických obrazů Divadelní představení 

Projekce statická a dynamická  
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Praktické metody 

Nácvik pohybových a 

pracovních dovedností 

Toulky přírodou 

Kurzy plavání a lyţařský výcvik, hra na 

flétnu, keramický krouţek 

Laboratorní činnosti ţáků  

Pracovní činnosti  

Grafické a výtvarné činnosti  

 

 

 

2.7.  Základní škola 

 

Existence této základní školy sahá hluboko do historie, oficiálně však byla 

zaloţena v roce 1836. Od této doby se škola postupně rozšiřovala, přibývali 

noví učitelé a školní budova prošla mnoha stavebními úpravami aţ do dnešní 

podoby.   

 

 

2.7.1.  Organizační struktura základní školy 

 

Jedná se o devítiletou základní školu, která má celkem 11 tříd. 7 tříd je na  I. 

stupni, 4 třídy se nachází na II. stupni. Součástí školy je školní druţina určená 

pro ţáky I. stupně. Škola má v rámci obce detašované pracoviště, kde se 

nachází 2 třídy pro ţáky 1. a výjimečně 2. tříd. 

Chod školy zajišťuje 19 pedagogických pracovníků (2 muţi, 17 ţen), 4 

kuchařky, 2 uklízečky a školník. Ve škole pracuje metodik prevence, metodik 
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informačních technologií, metodik environmentální výchovy a výchovný 

poradce. 

Součástí základní školy je školní druţina, která má v současné době 3 

oddělení, do nichţ jsou děti rozděleny podle věku. V druţině pracují 3 

vychovatelky, kapacita druţiny je v současné době 70 ţáků. Školní druţina je 

v provozu v ranních hodinách před začátkem vyučování a v odpoledních 

hodinách vţdy do 16:30 hodin. 

 

2.7.2.  Vybavení základní školy 

 

Výuka probíhá ve 2 budovách a celkem v 11 třídách, z nichţ většina je 

vybavena interaktivní tabulí. V jednom křídle budovy byla z půdních prostor 

zbudována školní knihovna, která je v provozní době k dispozici všem ţákům a 

pedagogům. Nabízí širokou škálu titulů. V přízemí hlavní budovy se nachází 

školní jídelna a v zadních venkovních prostorách školy je umístěn na školním 

dvorku skleník, který slouţí ţákům při pracovních činnostech. V půdních 

prostorách druhého křídla školy se nachází počítačová učebna a cvičná 

kuchyňka. Součástí budovy školy není tělocvična a venkovní hřiště. Škola 

vyuţívá pro výuku tělocvičnu, která se nachází v obci a je součástí sportovně-

kulturního centra. Venkovní hřiště si škola pronajímá. 

 

2.7.3.  Školní vzdělávací program „Slunce“ 

 

Název školního vzdělávacího programu se odvíjí od 6 vzdělávacích priorit, které 

jsou cílem vzdělávání na této základní škole. (ZŠ Ondřejov, 3. verze, 2013, 

online) 
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1) S – spolupráce, mezi ţáky navzájem a s pedagogy, s Astronomickým 

ústavem v Ondřejově, TJ Sokol, Oblastním muzeem Praha – východ atd. 

2) L – Ladův kraj, v rámci projektu „Ladův kraj v proměnách času“ 

3) U – UNICEF (dětský fond OSN) 

4) N – natura – příroda 

5) C – cestování, pravidelné organizování exkurzí, výletů a výuka kladoucí 

důraz na dopravní výchovu 

6) E – environmentální výchova jakoţto obor zasahující téměř do všech 

vzdělávacích odvětví 

 

Součástí školního vzdělávacího plánu jsou 4 aktivní projekty, z nichţ některé 

jsou výrazně orientované environmentálním směrem. 

1) Projekt „Vyrůstáme s Mikešem“ – patří k průřezovému tématu 

„Osobnostní a sociální výchova“. Postava Ladova kocoura Mikeše 

provází ţáky I. stupně  

(1. – 5. třída) Ladovým krajem, děti poznávají okolní krajinu a jsou 

vedeny k tomu, aby si uvědomily hodnoty a význam přátelství, 

zodpovědnosti, lásky k domovu a také potřebě pomáhat ostatním. 

Součástí tohoto projektu je podrobné seznámení dětí s knihou Josefa 

Lady s názvem „Mikeš“ a jejími postavami. 

 

2) Projekt „Barevný svět“ – tento projekt byl v minulosti zahájen adopcí na 

dálku malého chlapce z Guiney a v současné době spolupracuje 

základní škola s občanským sdruţením Checomacoco, s jejíţ pomocí se 

podílí na pomoci indiánskému kmeni Čamakoko v Paraguayi. 

 

3) Projekt „Časopis Pětilístek“ -  projekt k průřezovému tématu „ Mediální 

výchova“. Pětilístek je název školního časopisu pro I. stupeň, jehoţ 

autory jsou samotní ţáci, kteří do časopisu přispívají svými články a 

ilustracemi. Odborný dozor zajišťují pedagogové I. stupně. 
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4) Projekt „Časopis ECHO“ – projekt k průřezovému tématu „Mediální 

výchova“. Cílem tohoto projektu je tvorba mediálního sdělení pro školní 

časopis určený pro II. stupeň a zároveň spolupráce v realizačním týmu 

a zajištění tisku. Realizační tým je tvořen vybranými ţáky na pozicích 

šéfredaktora a jednotlivých redaktorů. Ţáci své náměty čerpají ze 

školních a mimoškolních aktivit. 

 

2.7.4.  Pravidelné akce školy v rámci environmentální výchovy 

 

Vánoce a Velikonoce 

V rámci těchto svátků se děti seznamují s tradicemi a zvyklostmi. Zpívají 

koledy, povídají si o lidových tradicích a vyrábí dekorativní předměty, které 

bývají vystaveny na výstavě ţákovských prací nebo jsou v rámci „Vánoční 

prodejní výstavy“ nebo „Velikonoční prodejní výstavy“ nabízeny k prodeji. 

Výtěţek z prodeje je věnován pro potřeby školy. 

 

Oţivlý Betlém 

Tuto školní akci organizuje kaţdoročně učitelka hudební výchovy a českého 

jazyka. Jedná se o kombinaci dramatického a pěveckého vystoupení ţáků 

základní školy, které probíhá v době adventu a je přístupné veřejnosti.  

 

Plavecký výcvik 

Ţáci 2. a 3. třídy se účastní plaveckého výcviku, který probíhá v rámci výuky 

tělesné výchovy. Cílem kurzu je naučit děti plavat. Vzhledem k tomu, ţe je kurz 

rozdělen do 2 bloků v průběhu 2 let, naučí se plavat prakticky všechny děti. 

Kurz probíhá pod dohledem odborných instruktorů.  
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Lyţařský výcvik 

Lyţařský výcvikový kurz (dále jen LVK) je určen pro ţáky 7. – 8. třídy a trvá po 

dobu 7 dnů. LVK probíhá kaţdoročně v Krkonoších ve Stráţném a jeho cílem 

naučit děti alespoň základy sjezdového a běţeckého lyţování.  

 

Sběr starého papíru 

Sběr starého papíru je akce probíhající 2x ročně a těší se velké oblibě mezi 

ţáky i rodiči. Účast je pravidelně velmi hojná. 

 

Den Země 

Den, kdy se slaví Den Země, pořádá základní škola akce na podporu ekologie, 

jako například pomoc při úklidu obce nebo pomoc lesníkům při údrţbě lesních 

porostů. Dále jsou pro děti v tento den připraveny hry s environmentální 

tématikou. 

 

Návštěva divadelních představení 

Ţáci I. stupně navštěvují divadelní představení zpravidla dvakrát několikrát 

ročně, a to vţdy v dopoledních hodinách v rámci výuky za doprovodu třídního 

učitele. Ţáci II. stupně navštěvují divadelní představení většinou v časných 

odpoledních hodinách za doprovodu třídního učitele a učitelky vyučující na naší 

škole český jazyk (ta se na těchto aktivitách organizačně podílí). Návštěvy se 

uskutečňují převáţně v praţských divadlech. 

 

Dopravní soutěţ 

Dopravní výchova má v této základní škole velkou tradici a je kladen důraz na 

bezpečný a zodpovědný přístup dětí při silničním provozu a dodrţování 

základních bezpečnostních pravidel. Zároveň škola organizuje kaţdoročně jízdu 
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zručnosti, které se mohou účastnit všechny děti, které úspěšně absolvují 

dopravní testy. 

 

Školní ples 

Školní ples je vnímám jako společenská a kulturní událost, kterou kaţdoročně 

organizuje Sdruţení přátel školy a ţáci 9. tříd společně se svou třídní učitelkou. 

Ţáci 9. třídy si připraví kulturní program, který vyplňuje taneční přestávky a 

zároveň se tímto plesem loučí se základní školou. Výtěţek plesu jde na účet 

Sdruţení přátel školy, které z tohoto obnosu financuje další aktivity spojené 

přímo se základní školou a jejími ţáky.  

 

Den dětí 

Oslava Dni dětí probíhá jako sportovně – vědomostní soutěţ. Za příznivého 

počasí převládají sportovní hry, které se odehrávají převáţně na venkovním 

hřišti nebo v okolních lesích. V případě špatného počasí jsou pro děti 

připraveny vědomostní a výtvarné soutěţe. 

 

Noc s Andersenem 

Tato aktivita má za úkol prohlubovat čtenářskou gramotnost a pozitivně 

motivovat děti k četbě. Řadí se mezi velmi oblíbenou činnost, ukazuje dětem 

jiné způsoby trávení volného času neţ vysedávání u počítačových her nebo 

televize.  

 

Ornita 

Environmentální projekt zaměřený na seznámení dětí se základy ornitologie. 

Základní školu 1x ročně navštíví odborník – ornitolog, který v rámci přednášky 

seznamuje děti se základy ochrany přírody, ţivotem ptactva a ţáci si mohou 

také prohlédnout také ţivé exempláře. 
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Pravidelné návštěvy Astronomického ústavu 

Základní škola aktivně spolupracuje s Astronomickým ústavem a ten umoţňuje 

ţákům vzdělávací exkurze. 

 

2.7.5.  Pravidelné akce školní družiny zaměřené na environmentální 

výchovu 

 

Sběr kaštanů 

Pokud se urodí dostatek plodů, probíhá kaţdý rok na podzim sběr kaštanů. 

Tuto aktivitu organizuje vedoucí vychovatelka školní druţiny a mezi ţáky  I. 

stupně se těší velké oblibě. Kaštany jsou určeny pro krmné účely. 

 

Sběr přírodnin 

Kdyţ to roční období a počasí umoţní, chodí děti v doprovodu vychovatelek do 

okolních lesů a sběrem hub se je učí nejen určovat, ale také se zde přirozenou 

formou rozvíjí jejich vztah k okolnímu prostředí a přírodě. 

 

Vycházky do přírody 

Vycházky se uskutečňují pravidelně a jejich hlavním cílem je pobyt dětí na 

čerstvém vzduchu a bliţší poznávání okolní krajiny. 

 

Celodenní výlety za poznáním 

Akce tohoto charakteru se uskutečňují zpravidla jednou či dvakrát ročně a to 

vţdy do lokalit, které jsou něčím zajímavé. Ve školním roce 2014 – 2015 

navštívila školní druţina Koněpruskou jeskyni a hrad Karlštejn. V letošním 

školním roce je naplánován výlet do zoologické zahrady v Plzni.  
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Pečení vánočního cukroví 

V rámci vedení dětí k udrţování vánočních tradic pečou vychovatelky s dětmi 

ve školní druţině vánoční cukroví. Tato činnost je u dětí velmi oblíbená. Práce 

s těstem rozvíjí jejich jemnou motoriku a vzájemná koordinace dětí během této 

činnosti rozvíjí jejich komunikační schopnosti. Při této činnosti se děti také učí 

zpívat vánoční koledy a poslouchají vyprávění příběhů s vánoční tématikou. 

 

2.7.6.  Praktické činnosti a jejich zařazení podle použitých vyučovacích 

metod 

 

Slovní metody 

Monologické metody Ornita 

Dialogické metody Noc s Andersenem 

Metody písemných prací  

Metody práce s učebnicí, knihou aj. Noc s Andersenem, Den Země 
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Názorné metody 

Pozorování předmětů 

a jevů 

Pravidelné návštěvy Astronomického ústavu, vycházky 

do přírody, celodenní výlety za poznáním 

Předvádění Školní ples, dopravní soutěţ, Oţivlý Betlém 

Demonstrace 

statických obrazů 

Oţivlý Betlém, Vánoce a Velikonoce, návštěva 

divadelních představení 

Projekce statická a 

dynamická 

 

 

 

Praktické metody 

Nácvik pohybových a 

pracovních dovedností 

Den dětí, školní ples, dopravní soutěţ, lyţařský 

výcvik, plavecký výcvik, vycházky do přírody, pečení 

vánočního cukroví 

Laboratorní činnosti 

ţáků 

 

Pracovní činnosti Sběr kaštanů, sběr přírodnin, Den Země, sběr 

starého papíru 

Grafické a výtvarné 

činnosti 

Vánoce a Velikonoce, Den dětí 
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3.  PRAKTICKÁ ČÁST 

 

3.1.  Obsah praktické části 

 

Praktická část mé bakalářské práce má 3 části: 

1) Dotazník 

2) Vyhodnocení dotazníku 

3) Příklady environmentálních metod z praxe 

 

3.2.  DOTAZNÍK 

 

3.2.1.  Základní informace a zvolená forma průzkumu 

 

Dotazník je zaměřen na pedagogické pracovníky v mateřské a základní škole a 

obsahuje 9 otázek. Distribuce dotazníku proběhla nejprve elektronickou formou, 

následně jsem musela některé pracovníky kontaktovat a dotazník jim předat 

osobně. Celkem jsem rozeslala 20 dotazníků pro pedagogické pracovníky 

základní školy a 7 dotazníků pro pedagogické pracovníky mateřské školy. Zpět 

se mi vrátilo 18 dotazníků ze základní školy a 6 dotazníků z mateřské školy. 

Průzkum formou dotazníku jsem zvolila i přes relativně nízký počet respondentů 

z toho důvodu, ţe časová flexibilita pedagogických pracovníků je špatná, jsou 

pracovně velmi vytíţeni a lépe jim vyhovuje zodpovídat mé dotazy v době, 

kterou si sami určí. Je to pro ně jistá úspora času. Toto zjištění vyšlo 

z předvýzkumu, který jsem provedla ústní formou ještě před zpracováním 

samotného dotazníku. 
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3.2.2.  Cíl dotazníkového průzkumu 

 

Cílem dotazníkového šetření bylo zjistit osobní a pracovní vztah pedagogických 

pracovníků mateřské a základní školy k environmentální výchově, ochotu 

praktikovat metody environmentální výchovy v praxi a zjištění, které z metod 

učitelé nejčastěji vyuţívají ve výuce. 

Dále bylo mým cílem porovnat vyuţití a aplikaci environmentálních metod 

v mateřské škole a základní škole s přihlédnutím k reálným moţnostem 

jednotlivých vzdělávacích institucí. Zajímalo mě, jakým způsobem probíhá 

environmentální výchova v mateřské škole, jaké má odezvy od dětí a zda se 

s environmentální výchovou aktivně pokračuje také na I. a II. stupni základní 

školy.  

 

3.2.3.  Předpoklady 

 

1. Všichni pedagogičtí pracovníci v rámci procesu výchovy a vzdělávání aplikují 

alespoň některé metody environmentální výchovy v praxi 

2. Metody environmentální výchovy se vyuţívají stejnou měrou v mateřské 

škole a základní škole 

3. Vztah všech pedagogických pracovníků k environmentální výchově je kladný 

4. Ohlasy ţáků na metody environmentální výchovy jsou pozitivní 
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DOTAZNÍK K BAKALÁŘSKÉ PRÁCI NA TÉMA „METODY 

ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY VE VÝUCE“ 

 

Váţené kolegyně, váţení kolegové, 

Ráda bych Vás poţádala o vyplnění anonymního dotazníku, který slouţí jako 

podklad pro mou bakalářskou práci. Zvolenou odpověď, prosím, označte 

kříţkem. U kaţdé otázky můţete zvolit libovolné mnoţství odpovědí, případně ji 

můţete doplnit vlastním komentářem. 

Děkuji za vyplnění. 

 

Monika Povinská 

 

 

1) Pracujete jako pedagog: 

a) V mateřské škole 

b) Na I. stupni základní školy 

c) Na II. stupni základní školy 

 

2) Vypište předměty, které vyučujete: 

………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

 

3) Jaká je délka Vaší pedagogické praxe: 

a) 0 – 5 let 

b) 6 – 10 let 

c) 10 – 20 let 

d) 20 a více let 
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4) Váš osobní vztah k environmentální výchově byste charakterizoval/a 

jako: 

a) Kladný 

b) Záporný  

c) Neutrální 

 

5) Zařazujete metody environmentální výchovy (např. projekty, didaktické 

hry, filmy, pobytové akce, práce apod.) aktivně do výuky: 

a) Ano 

b) Příleţitostně 

c) Ne 

 

6) Jaké metody environmentální výchovy pouţíváte přímo při výuce: 

a) Slovní (př. vysvětlování, výklad, rozhovor, diskuze, práce s učebnicí a 

knihou či jiným textovým materiálem, kompozice atd.) 

b) Názorně demonstrační (pozorování předmětů a jevů, předvádění 

pokusů nebo činností, filmové nebo počítačové projekce atd.) 

c) Praktické (př. manuální činnosti, laboratorní práce, výtvarné činnosti 

atd.) 

d) Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

………………………………………………………………………………... 

 

7) Podílíte se aktivně na organizování hromadných školních aktivit 

zaměřených na environmentální výchovu (př. Den Země, Ornita, Oţivlý 

Betlém, Sběr kaštanů apod.). Uveďte kterých: 

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………… 
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8) Jak hodnotíte obecně ohlas a reakce ţáků na aplikované metody 

environmentální výchovy: 

a) Kladně 

b) Neutrálně 

c) Záporně 

 

9)  Popište minimálně 1 metodu, kterou ve výuce nejčastěji nebo nejraději 

praktikujete či takovou, na níţ bylo nejvíce kladných ohlasů ze strany 

ţáků: 

 

 

3.2.3.  Zpracování dotazníkového průzkumu 

 

Otázka č. 1 

Pracujete jako pedagog: 

V mateřské škole 

 

6 

Na I. stupni základní školy 

 

7 + 3 

Na II. stupni základní školy 

 

11 

Tabulka č. 1 – Místo výkonu pedagogické činnosti respondenta 

 

Všichni oslovení učitelé pracují ve stejné základní škole nebo mateřské škole, 

která spadá organizačně pod základní školu. 3 učitelé II. stupně vyučují zároveň 

některé předměty na I. stupni.  
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Graf ukazuje počet pedagogů pracujících v MŠ, na I. stupni ZŠ a na II. stupni 

ZŠ. 

 

Graf č. 1 – Místo výkonu pedagogické činnosti respondenta 
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Otázka č. 2 

Vypište předměty, které vyučujete: 

Mateřská škola 

 

6 

Pouze předměty I. stupně ZŠ 

 

7 

Pouze předměty II. stupně ZŠ 

 

8 

Předměty I. a II. stupně ZŠ 

 

3 

Tabulka č. 2 – Jaké předměty pedagog vyučuje (rozděleno dle stupně ZŠ, na kterých se 

předměty vyučují a MŠ) 

 

Předměty vyučované na I. stupni ZŠ 

Český jazyk, matematika, prvouka, přírodověda, vlastivěda, hudební výchova, 

výtvarná výchova, tělesná výchova, pracovní činnosti, anglický jazyk, 

informatika, dopravní výchova 

 

Předměty vyučované na II. stupni ZŠ 

Matematika, český jazyk, anglický jazyk, ruský jazyk, německý jazyk, chemie, 

přírodopis, zeměpis, fyzika, dějepis, pracovní činnosti, výtvarná výchova, 

informatika, tělesná výchova, hudební výchova, občanská výchova, rodinná 

výchova 
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Předměty vyučované na I. stupni vyučujícími z II. stupně ZŠ 

Přírodověda, vlastivěda, tělesná výchova 

 

 

 

Graf č. 2 – Jaké předměty pedagog vyučuje (rozděleno dle stupně ZŠ, na kterých se předměty 

vyučují a MŠ) 
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Otázka č. 3 

Jaká je délka vaší pedagogické praxe: 

0 – 5 let 

 

4 

6 – 10 let 

 

3 

10 – 20 let 

 

9 

20 let a více 

 

8 

Tabulka č. 3 – Délka pedagogické praxe respondenta 

 

 

Graf č. 3 – Délka pedagogické praxe respondenta 
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Otázka č. 4 

Váš osobní vztah k environmentální výchově byste charakterizoval/a jako: 

Kladný 

 

19 

Záporný 

 

- 

Neutrální 

 

5 

Tabulka č. 4 – Osobní vztah respondenta k EVVO 

 

Tabulka a graf ukazují počet respondentů a jejich osobní vztah 

k environmentální výchově 

 

 

Graf č. 4 – Osobní vztah respondenta k EVVO 
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Otázka č. 5 

Zařazujete metody environmentální výchovy (např. projekty, didaktické 

hry, filmy, pobytové akce, práce apod.) aktivně do výuky: 

Ano 

 

17 

Příleţitostně 

 

7 

Ne 

 

- 

Tabulka č. 5 – Aktivní zařazování metod EVVO do výuky 

 

Tabulka a graf ukazují počet pedagogů zařazujících metody EVVO aktivně do 

výuky a počet těch, kteří tyto výukové metody zařazují jen příleţitostně. 

 

 

Graf č. 5 – Aktivní zařazování metod EVVO do výuky 
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Otázka č. 6 

Jaké metody environmentální výchovy používáte přímo při výuce: 

Slovní (př. vysvětlování, výklad, 

rozhovor, diskuze, práce s učebnicí a 

knihou či jiným textovým materiálem, 

kompozice atd.) 

 

22 

Názorně demonstrační (pozorování 

předmětů a jevů, předvádění pokusů 

nebo činností, filmové nebo 

počítačové projekce atd.) 

 

18 

Praktické (př. manuální činnosti, 

laboratorní práce, výtvarné činnosti 

atd.) 

 

18 

Jiné (uveďte, prosím, jaké) 

 

- 

Tabulka č. 6 – Nejčastěji využívané metody EVVO při výuce 

 

18 respondentů z 22 uvedlo, ţe pouţívají všechny tři uvedené metody 

environmentální výchovy, 4 respondenti pouţívají pouze metodu slovní a 2 

respondenti na tuto otázku neodpověděli. 
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Graf č. 6 – Nejčastěji vyuţívané metody EVVO při výuce 

 

Otázka č. 7 

Podílíte se aktivně na organizování hromadných školních aktivit 

zaměřených na environmentální výchovu (př. Den Země, Ornita, Oživlý 

Betlém, Sběr kaštanů apod.). Uveďte kterých: 

Ano 

 

15 

Ne 

 

9 

Tabulka č. 7 – Aktivní podíl na organizování hromadných školních aktivit zaměřených na 

EVVO 

Tabulka a graf zobrazují počet učitelů, kteří se aktivně podílí na organizování 

hromadných školních aktivit zaměřených na EVVO. 
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Graf č. 7 – Aktivní podíl na organizování hromadných školních aktivit zaměřených na EVVO 

Příklady hromadných školních aktivit zaměřených na environmentální výchovu, 

kterých se učitelé aktivně účastní a uvedli je v dotazníku: 

- Den Země 

- Třídění odpadu 

- Ornita 

- Oţivlý Betlém 

- Sběr kaštanů 

- Sběr papíru 

- Česon (Česká společnost pro ochranu netopýrů) 

- Natura 2000 

- Přírodovědná a zeměpisná olympiáda 

- Projektová akce – olympijský víceboj 

- Promítání tematických filmů a dokumentů 
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Otázka č. 8 

Jak hodnotíte obecně ohlas a reakce žáků na aplikované metody 

environmentální výchovy: 

Kladně 

 

19 

Neutrálně 

 

5 

Záporně - 

Tabulka č. 8 – Hodnocení ohlasu a reakcí žáků na používané metody EVVO 

 

Tabulka a graf zobrazují počet pedagogů, kteří se domnívají, ţe jsou reakce 

ţáků na pouţívané metody EVVO ve výuce kladné a počet těch, kteří se 

domnívají, ţe jsou reakce ţáků neutrální. 

 

 

Graf č. 8 – Hodnocení ohlasu a reakcí ţáků na pouţívané metody EVVO 
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Otázka č. 9 

Popište minimálně 1 metodu, kterou ve výuce nejčastěji nebo nejraději 

praktikujete či takovou, na níž bylo nejvíce kladných ohlasů ze strany 

žáků: 

Slovní metody 

 

8 

Názorné metody 

 

14 

Praktické metody 

 

19 

Tabulka č. 9 – Nejoblíbenější či nejčastěji praktikované výukové metody 

 

Na tuto otázku mohli respondenti odpovídat volnou formou a zvolit více 

odpovědí. Metody, které uvedli, jsem rozdělila na tři typy podle jejich zaměření. 
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Graf č. 9 – Nejoblíbenější či nejčastěji praktikované výukové metody 

 

Nejčastěji uváděné metody: 

- Vycházky do přírody – pozorování rostlin a ţivočichů 

- Vycházky s pracovními listy 

- Vyuţití materiálů z projektu DUM – digitální učební materiály a z projektu 

Ladův kraj – pracovní listy 

- Spojení psaného texu s demonstrací a praktickou ukázkou za spolupráce 

ţáků 

- Praktická metoda – zkušenosti ţáků a následná diskuze (sdílení názorů) 

- Vycházky, pozorování přírodních jevů a následné nákresy s popisem 

- Tvorba plakátů na dané téma 

- Práce s materiály „Svět v nákupním košíku“ 

- Školní výlety 

- „Soukromo-školní akce“ věnované konkrétní tématice uskutečňované 

většinou jako 3 – 4 denní exkurze (včetně víkendu). Náplní těchto akcí 

jsou hry zaměřené na konkrétní tématiku, aktivity vedené v různě velkých 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

Slovní metody Názorné metody Praktické metody

Řada 1

Řada 2

Řada 3



56 
 

skupinách (dvojice, čtveřice atd.), provádění pokusů, vysvětlování. 

V tomto případě se nejedná o jednu aktivitu, ale o propojený blok. 

 

3.3.  Vyhodnocení dotazníku 

 

Otázka č. 1 – Pracujete jako pedagog…? 

Výsledek: 

Všichni oslovení respondenti pracují jako pedagogové. Na tuto otázku 

odpovědělo 6 učitelů mateřské školy a 18 učitelů základní školy, z čehoţ je 7 

učitelů I. stupně a 11 učitelů II. stupně. 3 učitelé II. stupně vyučují zároveň 

některé předměty na I. stupni. 

 

Otázka č. 2 – Vypište předměty, které vyučujete….? 

Výsledek:   

6 učitelů působí v mateřské škole. 7 učitelů vyučuje předměty I. stupně, 8 

učitelů vyučuje pouze předměty II. stupně konkrétně dle své aprobace a 3 

učitelé s aprobací pro II. stupeň vyučují na II. stupni a přírodovědu, vlastivědu a 

tělesnou výchovu také na I. stupni. 

 

Otázka č. 3 – Jaká je délka vaší pedagogické praxe? 

Výsledek: 

Všichni učitelé s pedagogickou praxí do 10 let ohodnotili svůj vztah 

k environmentální výchově jako kladný a také metody EVVO zařazují aktivně do 

výuky. 

9 učitelů uvedlo, ţe délka jejich pedagogické praxe je 10 – 20 let a 8 učitelů má 

pedagogickou praxi delší neţ 20 let. Z řad pedagogů s praxí delší neţ 10 let 5 z 

nich zároveň uvedlo, ţe je jejich vztah k environmentální výchově neutrální. 
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Zároveň všichni ti, kteří mají k EVVO neutrální vztah, zařazují tyto metody do 

výuky jen příleţitostně. 

Mezi pedagogickými pracovníky převaţují učitelé s dlouholetou praxí, a to 

v mateřské škole i základní škole. 

 

Otázka č. 4 – Váš osobní vztah k environmentální výchově byste 

charakterizoval/a jako.…? 

Výsledek: 

19 pedagogů ohodnotilo svůj vztah k environmentální výchově jako kladný, 5 

pedagogů II. stupně k ní zaujímá neutrální postoj. Nikdo nevyhodnotil svůj vztah 

k EVVO jako záporný. 

 

Otázka č. 5 – Zařazujete metody environmentální výchovy aktivně do výuky? 

Výsledek: 

Všichni učitelé mateřské školy zařazují metody environmentální výchovy aktivně 

do výuky. Na tuto otázku odpovědělo „ano“ 17 respondentů, 7 respondentů 

zařazuje metody EVVO do výuky jen příleţitostně. Z těchto sedmi učitelů má 

pět z nich pedagogickou praxi delší neţ 10 let, učí na II. stupni a zároveň 

hodnotí svůj vztah k EVVO jako neutrální. 

 

Otázka č. 6 – Jaké metody environmentální výchovy pouţíváte přímo při 

výuce? 

Výsledek: 

18 učitelů vyuţívá aktivně ve výuce metody slovní, názorně demonstrační i 

praktické. 4 učitelé uţívají pouze metody slovní a 2 učitelé na tuto otázku 

neodpověděli. Všichni učitelé, kteří uţívají pouze slovní metodu, hodnotí svůj 

vztah k EVVO jako neutrální. 
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Všichni dotazovaní učitelé mateřské školy pouţívají metody slovní, názorně 

demonstrační i praktické. 

 

Otázka č. 7 – Podílíte se aktivně na organizování hromadných školních aktivit 

zaměřených na environmentální výchovu? 

Výsledek: 

15 pedagogů se aktivně podílí na organizování hromadných školních aktivit 

zaměřených na EVVO, 9 učitelů odpovědělo záporně 

 

Otázka č. 8 – Jak hodnotíte obecně ohlas a reakce ţáků na aplikované metody 

environmentální výchovy? 

Výsledek: 

Všichni učitelé mateřské školy odpověděli na tuto otázku kladně.  

Celkem odpovědělo kladně 19 pedagogů, neutrálně ohodnotilo reakce ţáků 

celkem 5 pedagogů. Všichni učitelé, kteří zvolili odpověď „neutrálně“, ohodnotilo 

svůj osobní vztah k EVVO také neutrálně. 

 

Otázka č. 9 – Popište minimálně jednu metodu, kterou ve výuce nejčastěji nebo 

nejraději praktikujete či takovou, na níţ bylo nejvíce kladných ohlasů ze strany 

ţáků……? 

Výsledek: 

Metody, které učitelé uvedli, jsem rozdělila podle obsahu do tří skupin na 

metody slovní, názorné a praktické. Z výsledku šetření jasně vyplynulo, ţe 

učitelé upřednostňují pouţívání praktických a názorných metod EVVO. 

 



59 
 

3.4.  Předpoklady – výsledek 

1. Průzkum potvrdil, ţe všichni pedagogičtí pracovníci pouţívají v rámci procesu 

výchovy a vzdělávání alespoň některé metody environmentální výchovy. 

2. Z průzkumu vyplývá, ţe metody EVVO častěji a pravidelněji vyuţívají učitelé 

mateřské školy a učitelé I. stupně základní školy. 

3. Předpokladem bylo, ţe vztah všech pedagogických pracovníků 

k environmentální výchově je kladný, 5 z nich však označilo svůj vztah k EVVO 

jako neutrální. 

4. Učitelé mateřské školy a I. stupně základní školy označili ohlasy ţáků na 

metody EVVO jako kladné, 5 učitelů II. stupně označilo ohlasy ţáků jako 

neutrální. 

 

3.5.  Shrnutí výsledků dotazníkového průzkumu 

Z dotazníkového průzkumu vyplynulo, ţe všichni učitelé mateřské školy mají 

kladný vztah k environmentální výchově a tyto metody aktivně vyuţívají při 

výuce. Jeden učitel MŠ má pedagogickou praxi delší neţ 20 let, jeden má 

pedagogickou praxi v rozmezí 10 – 20 let a ostatní dotazovaní učitelé mají praxi 

do 10 let. V mateřské škole vyuţívají v rámci EVVO metody slovní, názorné i 

praktické. Důraz je kladen především na metody praktické a názorné. Mezi 

oblíbené činnosti patří hlavně aktivity spojené s pobytem dětí venku. Odezvy 

dětí na metody EVVO jsou kladné. 

Všichni učitelé I. stupně ohodnotili svůj vztah k environmentální výchově jako 

kladný a metody EVVO aktivně vyuţívají při výuce, přičemţ upřednostňují 

metody názorné a praktické. Jako oblíbenou činnost většina z nich uvedla 

vycházky a práci s pracovními listy. 3 učitelé ze 7 také uvedli, ţe se aktivně 

podílejí na organizování hromadných školních aktivit zaměřených na 

environmentální výchovu. Odezvy ţáků I. stupně na metody EVVO jsou kladné. 

Z učitelů II. stupně jich 11 vyplnilo dotazník. Z odpovědí vyplynulo, ţe 8 učitelů 

II. stupně má pedagogickou praxi delší neţ 20 let a 3 učitelé uvedli praxi 
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v rozmezí 10 – 20 let. 5 z nich zároveň hodnotí svůj vztah k environmentální 

výchově jako neutrální a těchto 5 učitelů zároveň uvádí, ţe ohlas ţáků na 

uţívané metody EVVO je také neutrální.  

Z 11 dotazovaných učitelů II. stupně se 7 vyjádřilo tak, ţe metody 

environmentální výchovy zařazují do výuky pouze příleţitostně a upřednostňují 

metody praktické a slovní. Všichni učitelé II. stupně však uvádějí, ţe se aktivně 

podílejí na organizování hromadných školních aktivit zaměřených na 

environmentální výchovu. 

Na základě dotazníkového průzkumu jsem došla k závěru, ţe učitelé mateřské 

školy a I. stupně základní školy mají celkové k metodám environmentální 

výchovy pozitivnější přístup neţ učitelé na II. stupni ZŠ. Všichni se snaţí 

zapojovat environmentální výchovu aktivně do výuky. Faktem samozřejmě 

zůstává, ţe učitelé MŠ a I. stupně ZŠ mají větší časovou i prostorovou dotaci, 

tráví s dětmi minimálně celé dopoledne a někdy i část odpoledne. Také reakce 

dětí předškolního a mladšího školního věku na environmentální výchovu bývá 

v tomto věku příznivější. 

Jedna z vyučujících na II. stupni v dotazníku uvedla, ţe by uvítala projektové 

dny EVVO. Z dotazníkového šetření vyplynulo, ţe učitelé II. stupně se v rámci 

EVVO spíše realizují v organizování hromadných školních aktivit neţ 

v pravidelném vyuţívání metod EVVO v rámci výuky. Ve výuce vyuţívají 

metody environmentální výchovy jen příleţitostně. 

 

3.6.  Příklady environmentálních metod z praxe 

 

3.6.1.  Poznávání a sběr přírodnin (houby) 

Cílová skupina ţáků:  

Ţáci navštěvující školní druţinu, ţáci I. stupně ZŠ 
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Obrázek 1 – Košík nasbíraných hub 

Náplň činnosti:  

Tato aktivita je u dětí mladšího školního věku velmi oblíbená. Dává jim moţnost 

pohybu na zdravém vzduchu a přirozenou formou se seznamují s tím, co nám 

příroda poskytuje.  

Jelikoţ se v nejbliţším okolí Ondřejova nachází mnoho zajímavých přírodních 

lokalit a lesní ekosystémy, velmi často této výhody vyuţívají v rámci trávení 

volného času vychovatelky místní základní školy. Při příznivém počasí přichází 

děti do školy s malým „houbařským“ košíkem a těší se na odpolední hodiny, 

které budou trávit v lese sbíráním a poznáváním hub. 

Děti jsou rozděleni do dvojic (věkově starší ţák utvoří dvojici s ţákem 1. třídy). 

Děti jsou vţdy předem poučeny o bezpečném a ohleduplném chování v lese. 

V průběhu této aktivity si vychovatelé s dětmi povídají na dané téma, děti se 

dozvídají mnoho zajímavostí o houbách a lesních ekosystémech. Nasbírané 

houby si všichni společně prohlédnou, pojmenují, nakreslí a děti si je odnesou 

domů, kde z nich maminky většinou uvaří něco dobrého. 

Výstup: 

Ţáci se učí pohybu v přírodě, naučí se poznávat jedlé, nejedlé i jedovaté houby, 

mají pohybovou aktivitu, pomocí kresby ztvární nasbírané houby atd. Tuto 

aktivitu mají rádi děti i vychovatelé. 
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3.6.2.  Tvorba botanických herbářů 

Cílová skupina ţáků: 

Ţáci I. a II. stupně ZŠ 

 

 

Obrázek 2 – Kozí brada, Tragopogon orientalis 

 

Náplň činnosti: 

V rámci hodin přírodovědy a přírodopisu uskutečňují učitelé s dětmi také 

vycházky do přírody, které částečně naplňují praktickou část výuky.  V rámci 

těchto aktivit se děti učí pracovat s odbornými publikacemi (encyklopediemi, 

herbáři) a také se naučí vytvořit si vlastní herbář. 

Rostlinu je třeba pečlivě vybrat a vylisovat. Celý proces sušení trvá přibliţně tři 

týdny. Potom je moţné s rostlinou dále pracovat. Nejjednodušší metodou, 

kterou zvládnou i menší děti, je způsob, při němţ vylisovanou rostlinu poloţíme 

na bílou čtvrtku formátu A4 a připevníme na několika místech lepicí páskou. 

Napíšeme český a latinský název rostliny, popřípadě další informace např. dobu 

kvetení, barvu květu apod. Čtvrtku je moţné zalaminovat nebo opatřit fólií. 
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Většinu dětí tato tvůrčí činnost baví, ohlasy bývají pozitivní. Děti mají moţnost 

vlastní realizace a zároveň se tímto způsobem učí rostliny poznávat a pracovat 

s nimi. Také pro samotné vyučující znamená tato činnost zpestření výuky. 

 

Výstup: 

Ţáci se učí pracovat s knihou, vyhledávat informace a identifikovat rostliny 

podle herbáře. Jsou také vedeni k samostatné práci a prohlubují si vztah 

k přírodě. 

 

3.6.3.  Toulky přírodou 

Cílová skupina ţáků: 

Děti z mateřské školy 

 

Obrázek 3 – Za přírodou 

 

Náplň činnosti: 

Tuto environmentální aktivitu uskutečňují učitelé mateřské školy několikrát 

ročně a koná se obvykle za kaţdého počasí (kromě období extrémně vysokých 

či nízkých teplot nebo silného deště). Jedná se o půldenní nebo celodenní 
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výlety s konkrétní tématikou nebo na místa něčím známá či zajímavá. 

Tematické okruhy jsou předem známy a jsou uveřejněny na webových 

stránkách školy v sekci „mateřská škola“. 

Výlety bývají obvykle pěší a nejčastěji jsou zaměřeny na krajinu v blízkém okolí 

Ondřejova. Jen výjimečně se v rámci „Toulek“ navštěvují vzdálenější lokality a 

v tomto případě se vyuţívá autobusová doprava. 

Děti se na těchto výletech blíţe seznamují s přírodou, naučí se jí naslouchat a 

pohybovat se v ní. Učitelé se dětem snaţí přiblíţit např. funkci lesa a v něm 

konkrétní rostliny. S dětmi si povídají o stromech, zvířatech, mechu apod. a 

také vypráví dětem zajímavé příběhy s environmentální tematikou. Pro děti si 

učitelé také připravují zajímavé hry uskutečňované v přírodě.  

 

Výstup: 

Děti se přirozenou formou otuţují, učí se pohybovat v různém prostředí a 

zdokonalují si hrubou i jemnou motoriku, učí se samostatnosti a vzájemné 

spolupráci, zlepšují svou fyzickou výkonnost. 

 

3.6.4.  Lyžařský výcvikový kurz 

Cílová skupina ţáků: 

Přednostně ţáci 7. třídy, dále ţáci 8. a 9. třídy 
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Obrázek 4 – Lyţařský výcvikový kurz Stráţné 

 

Náplň činnosti: 

Lyţařský výcvikový kurz pořádá základní škola v Ondřejově v současné době 

kaţdý rok jako sedmidenní výcvikový blok. Kurz je přednostně určen pro ţáky 

sedmé třídy, v případě volné kapacity je kurz nabídnut také ţákům z vyšších 

ročníků. 

Na kurzu se ţáci učí sjezdovému a běţeckému lyţování, zásadám první 

pomoci, provozují vysokohorskou turistiku a také získají mnoho cenných rad od 

člena horské sluţby, který tento kurz v místě pobytu kaţdoročně navštíví. 

V neposlední řadě je tato aktivita vhodná na stmelování a utuţování kolektivu. 

 

Výstup: 

Zlepšování fyzické kondice ţáků, osvojení základních znalostí bezpečného 

pohybu v horském prostředí a na sjezdovkách, přednáška o poskytnutí první 

pomoci, stmelování kolektivu třídy. 
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3.6.5.  Celodenní výlety za poznáním 

Cílová skupina ţáků: 

Ţáci I. stupně ZŠ, ţáci navštěvující školní druţinu 

 

Obrázek 5 – návštěva Koněpruské jeskyně 

 

Náplň činnosti: 

Tyto celodenní výlety organizuje minimálně jednou ročně vedoucí vychovatelka 

ze školní druţiny. Jsou určeny výhradně pro děti navštěvující školní druţinu. 

Cílem výletu je vţdy zajímavá lokalita, místo či kulturní památka. V několika 

posledních letech se uskutečnily výlety na hrad Karlštejn, kde děti navštívily 

velmi zajímavé muzeum orientované na naše dějiny, dále se podívaly do 

Koněpruských jeskyň, kde se zúčastnily prohlídky se zajímavým výkladem nebo 

navštívily zoologickou zahradu v Plzni či skanzen Přerov nad Labem. Kaţdý 

takový výlet následně děti výtvarně ztvární. 

 

Výstup: 

Děti se podívají na zajímavá místa naší země, dovědí se zajímavosti z české 

historie, získají základní znalosti o architektuře a kultuře a navíc se při těchto 

výletech učí samostatnosti. 
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3.6.6.  Oživlý Betlém 

Cílová skupina ţáků: 

Ţáci II. a I. stupně 

 

Náplň činnosti: 

Tato aktivita ve formě veřejného vystoupení se uskutečňuje kaţdoročně 

v období adventu. Pořádá ji základní škola a účinkují v ní ţáci pod vedením 

učitelky hudební výchovy. Pro ţáky to znamená mnoho hodin příprav a 

zkoušení, ale kaţdoročně jsou z toho nadšeni. 

Nejstarší ţáci dramaticky ztvární texty některých vybraných koled a ostatní ţáci 

I. a II. stupně je pěvecky doprovodí za aktivní účasti celého pedagogického 

sboru. Toto veřejné vystoupení je doprovázeno hrou na klávesy a uskutečňuje 

se před románským kostelem sv. Šimona a Judy za hojné účasti veřejnosti. 

 

Výstup: 

Tato aktivita vede děti k udrţování vánočních tradic, je motivací pro vzájemnou 

spolupráci a komunikaci a v neposlední řadě se jedná o velký kulturní záţitek 

pro celou obec. 
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4.  Závěr 

Námětem mé bakalářské práce jsou metody environmentální výchovy ve výuce, 

které se vyuţívají v mateřské a základní škole v Ondřejově. Cílem mé práce 

bylo jednotlivé metody přiblíţit čtenářům této práce, popsat tyto metody a dále 

zjistit, jaký přístup mají pedagogičtí pracovníci mateřské školy a I. a II. stupně 

základní školy k aplikování těchto a metod v praxi.  

Práci jsem rozdělila na dvě části  - teoretickou a praktickou. V teoretické části 

se věnuji definici environmentální výchovy, jejímu vývoji a zdůrazňuji její 

důleţitost a uţitečnost v rámci výuky a výchovy současné mládeţe. Dále se 

snaţím o popis základní a mateřské školy v Ondřejově a detailně se věnuji té 

části jejich ŠVP, která má souvislost přímo s environmentální výchovou.  

Praktickou část tvoří dotazník, jeho vyhodnocení a podrobnější popis některých 

vybraných environmentálních metod. Dotazník byl určen pro pedagogické 

pracovníky mateřské a základní školy a obsahuje 9 otázek. Za pomoci těchto 

otázek jsem se snaţila zjistit, jaký osobní vztah mají dotazovaní pedagogové 

k environmentální výchově, jaké výukové metody v rámci této výchovy 

pouţívají, zda se aktivně podílejí na organizování hromadných školních aktivit 

zaměřených na tuto tematiku, jak podle jejich názoru ţáci tyto metody přijímají a 

zda existuje nějaká konkrétní výuková metoda, kterou v rámci výuky nejraději 

pouţívají.  

Ve vyhodnocení dotazníků se také soustředím na to, zda je přístup učitelů MŠ a 

ZŠ k environmentální výchově shodný, tedy zda tuto metodu všichni v rámci 

výuky vítají a aktivně pouţívají, či k ní mají jiný vztah. 

Výsledek dotazníkového průzkumu ukázal, ţe všichni dotazovaní pracovníci 

mateřské školy mají k environmentální výchově kladný vztah a ve výuce ji 

pouţívají pravidelně a rádi. Tito pracovníci zároveň uvedli, ţe odezvy dětí na 

tyto výukové metody hodnotí rovněţ kladně. 

U vyhodnocení odpovědí pedagogů základní školy jiţ nebyl výsledek šetření 

takto jednoznačný. Všichni učitelé I. stupně se odpověďmi shodují se svými 

kolegy z mateřské školy, avšak učitelé II. stupně v 5 případech z 11 hodnotí 
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svůj vztah k environmentální výchově jako neutrální a v podobném duchu 

vnímají také reakce ţáků na tyto metody výuky. 7 učitelů II. stupně se také 

vyjádřilo v tom smyslu, ţe metody environmentální výchovy nezařazují do výuky 

pravidelně, nýbrţ jen příleţitostně. 

Domnívám se, ţe byl cíl mé práce splněn. Popsala jsem konkrétní metody 

environmentální výchovy ve výuce v mateřské a základní škole a na základě 

dotazníkového průzkumu jsem došla k závěru, ţe zatímco je environmentální 

výchova v mateřské škole a na I. stupni základní školy pouţívána pravidelně a 

s velkým osobním zájmem, na II. stupni základní školy existuje jistě ještě 

prostor pro zlepšení a pravidelné začlenění metod environmentální výchovy do 

výuky. 
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