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ÚVOD 

V době, ve které jsem vyrůstala já a moji vrstevníci, jsme pojem 

environmentální výchova neznali. Rodiče nás učili, že k přírodě se 

máme chovat šetrně. Jezdila jsem s nimi do přírody, hodně chodila 

pěšky, poznávala krásy a zákonitosti přírody. Nezanechat v přírodě 

odpadky bylo samozřejmostí a patřilo k základům slušného chování. 

Na školní zahradě jsme pečovali o záhonky, pěstovali na nich drobné 

plodiny a učili se základním pracovním dovednostem. 

Dnešní děti se velice často necítí být součástí přírody, nemají potřebu 

přírodu ochraňovat a pečovat o ni. Žijí obklopeni městským prostředím, 

pohodlím a domnívají se, že toto je k životu plně dostačující. 

Skutečností je také fakt, že v současné době je velmi málo škol se 

zahradou, na které by děti mohly pěstovat drobné plodiny, starat se oni, 

udržovat ji a získávat tak poznatky o přírodě. 

Myslím si, že citlivý postoj člověka k přírodě je důležitou podmínkou 

harmonického rozvoje jeho osobnosti. Tento vztah by měl být utvářen 

od nejútlejšího dětství, tedy hlavně v předškolním a školním věku. 

Téma bakalářské práce jsem zvolila na základě svých zkušeností a 

dlouhodobějšího pozorování dětí a jejich vztahu k přírodě. Jsem 

přesvědčena, že kladný vztah k přírodě a povědomí o souvislostech 

s ekologií lze utvářet ve všech předmětech. Z tohoto důvodu jsem si 

vybrala a pokusila se o začlenění environmentální výchovy , jako 

jednoho z průřezových témat, do ŠVP na 1.stupni ZŠ. 
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1 TEORETICKÁ ČÁST 

1.1 VYMEZENÍ ZÁKLADNÍCH POJMŮ 

1.1.1 Ekologie a nauka o životním prostředí 

Základní vědeckou disciplínou, která se zabývá studiem života ve všech 

jeho formách a projevech, je biologie. Ekologie (z. řec. oikos - dům, 

logos - nauka) je jedním z biologických oborů, který se soustřeďuje na 

studium vztahů mezi organismy a neživým prostředím i na vzájemný 

vztah a soužití mezi organismy. O ekologii se však v současné době 

také hovoří v širších souvislostech jako o předmětu, který se zabývá 

vztahy člověka k prostředí a k ostatním organismům v tomto prostředí 

žijících. V tomto širším kontextu si nová ekologie většinou všímá více 

nepříznivých vlivů činnosti člověka na přírodu, a to nejen na živé 

organismy, ale i na ovzduší, vodu, půdu i vlivů na zdraví samotného 

člověka. I když i tento obor vychází vždy ze základů ekologie, jedná se 

o nauku o životním prostředí a použití termínu ekologie není ve 

většině případů na místě (Kolektiv, 1999, s. 27). 

Ekologie 

„Ekologie je vědní obor, který se zabývá vztahy mezi jednotlivými 

organismy a jejich prostředím a mezi organismy navzájem." 

(Horká, 1994, s. 4) 

„Ekologie je věda, která studuje vztahy mezi organismy a prostředím 

(tedy mezi živou a neživou přírodou) a vztahy mezi organismy a 

prostředím (tedy mezi živou a neživou přírodou) a vztahy mezi 

jednotlivými složkami živé přírody." 

(Komanová a kol., 1996, s. 48) 
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„Globální výchova představuje syntézu různých přístupů k výchově, 

uznává jejich různost a rovnost, neodmítá systematickou výuku, 

neabsolutizuje zájem, samočinnost, nesnaží se vytlačovat didaktické 

postupy učení." 

(Horká, Hrdličková, 1998, s. 50) 

Enviromentální výchova 

„Enviromentální výchova je výchova vztahující se k životnímu 

prostředí." 

(Máchal, Husák, Slámová, 1996, s. 11) 

„Enviromentální výchova - oblast výchovy, která usiluje o formování 

ekologicky správného vztahu k životnímu prostředí." 

(Všeobecná encyklopedie Diderot, 1998, s. 593 - 594) 

Životní prostředí 

„Životní prostředí je prostor, ve kterém organismus žije, a jeho systém 

se váže k prostředí - souhrn všech vnějších vlivů (přírodních i 

kulturních), které jedince obklopují (soc. komunitu, populaci, 

společnost apod.) a umožňují mu podmínky k životu. Životní prostředí 

je složitě provázaným systémem, jehož obyvatelé jsou nejen objektem, 

součástí, ale i aktivním spolutvůrcem." 

(Všeobecná encyklopedie Diderot, 4. svazek, 1998, s. 714) 

1.1.2 Ekologie jako vědecká disciplína 

Organismy se ve svém prostředí nevyskytují náhodně. Vždy lze nalézt 

určité souvislosti mezi typem a vlastnostmi prostředí (teplotou, vlhkostí, 

půdou) a tvarem těla, způsobem obživy a dalšími vlastnostmi daného 

živočicha nebo rostliny. Studovat organismus a všechny stránky jeho 

života, aniž bychom vzali v úvahu okolní prostředí, není myslitelné a 

bylo by to velké zjednodušení (Moldon, 1983, s. 15). 
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Jak již bylo řečeno, ekologie je základní vědeckou disciplínou, která se 

zabývá studiem vztahů organismů k sobě navzájem i k okolnímu 

prostředí. Úkolem ekologů je popsat a vysvětlit tyto vztahy a principy 

těchto vztahů zobecnit do pravidel a teorií. Nejnižší jednotku, kterou 

ekologie zkoumá, je jedinec a jeho vazby na okolní prostředí i na ostatní 

organismy. Nejvyšší kategorií, kterou zkoumá je ekosystém - soubor 

všech faktorů živé a neživé přírody, které se vyskytují ve stejné době na 

stejném území, a které spojují složité vazby (Kolektiv, 1999, s. 24). 

1.1.3 Pojem „ENVIRONMENTAL" 

Anglický výraz „environmental" je doporučeno překládat jako 

„environmentální", postupně se prosazují (a připouštějí) výrazy 

„prostřeďový", popř. „životněprostřeďový", které se zatím obtížně 

vžívají. Podle doporučení odborníků by adjektiva „ekologický" i 

„environmentální" neměla být stupňována. Místo tvarů 

nejekologičtější", či poněkud komického „environmentálnější" je lépe 

užívat výrazy „šetrnější vůči životnímu prostředí", „vhodnější 

z hlediska životního prostředí", apod. 

Pro účely ekopedagogické praxe ve školách a střediscích ekologické 

výchovy je možní (i vhodné) považovat pojmy „ekologická výchova" a 

„environmentální výchova" za rovnocenné, což ostatně už řadu let platí 

o obsahové rovnosti pojmu „environmentální výchova" běžně 

používaného na Slovensku s českým termínem „ekologická výchova" 

(Máchal, 2000). 

1.2 HISTORIE EKOLOGICKÉ VÝCHOVY 

Vztahy v přírodě byly známé už dávným lovcům a sběračům i prvním 

zemědělcům před mnoha tisíci lety. První písemné záznamy zachycují 

snahy o zobecnění těchto vztahů. Zkoumání přírody, organismů a 
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vztahů mezi nimi se v 5. stolení př. Kr. věnovali filozofové a lékaři 

Hippokrates (460 - 377 př. Kr.) a Empedoklés (493 - 433 př. Kr.), 

později i velký myslitel, filozof a zakladatel řady vědeckých disciplin 

Aristoteles (384 - 322 př. Kr.). 

Podrobnějším studiem potravních řetězců a populací se v 17. století 

zabýval Holanďan Antoni van Leeuwenhoeí průkopník využívání 

světelného mikroskopu. Vztah organismů k prostředí a jejich vývoj 

studoval v 19. století i britský biolog Charles Darwin, jehož teorie 

evoluce přírodním výběrem je uznávána do značné míry i dnes. 

Z Darwinových myšlenek vycházela celá řada jeho následovníků. 

Základy ekologie položil a poprvé v r. 1866 tohoto termínu využil 

německý biolog Ernst Haeckel, který v mnohém vycházel z Darwinova 

díla. Na mezinárodním botanickém kongresu v Bruselu v r. 1910 byla 

ekologie definována jako zvláštní odvětví biologie. K jejímu 

bouřlivému rozvoji pak došlo zejména v 50. a 60. letech 20. století 

(Braniš, 2004). 

1.2.1 Vývoj ENV1RONMENTU v letech 1918 - 1989 

Základy výchovy vztahu k životnímu prostředí můžeme nalézt už 

v období první republiky (1918 - 1938), kdy se začaly skupiny 

nadšených lidí orientovat na ochranu přírody. V učivu vlastivědy, 

prvouky, občanské nauky i výchovy na obecné škole se tehdy prolínaly 

tendence zaměřené na ochranu ohrožených částí přírody před člověkem. 

Děti byly vedené k ochraně lesa a jeho tvorstva, měly poznávat 

zákonitosti vývoje v přírodě a projevovat k ní láskyplný vztah. Žáci 1. -

3. ročníku pozorovali rostliny a živočichy z hlediska individuálního 

vývoje, ve 4. a 5. ročníku si už všímali vztahů v přírodních 

společenstvích. O výchovu zaměřenou na ochranu přírody se tehdy 

zasloužili O. Kriebel, A. Votava, J. Karban, K. Fechtner a jiní. 
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Počátkem 60. let minulého století byla ekologická výchova založená 

rovněž na dobrovolné iniciativě obětavých jedinců, kteří pracovali 

s dětmi a mládeží v oblasti ochrany přírody (zakládali přírodní 

rezervace a ochranářské tábory). Výchova k ochraně přírody tak 

pronikala do škol z mimoškolních činností a zájmových kroužků. Ve 

školních osnovách byla chápána jako „každé správně vedené poznávání 

přírody spojené s využitím citových momentů a aktivních činností" 

(Čeřovský, Horká, 1993). 

Základem a historickým počátkem ekologické výchovy je tedy výchova 

k ochraně přírody. Postupem 60. let se výchova orientuje na komplexní 

výchovu k ochraně živých organismů a jejich prostředí. Zabývá se 

poznáváním živé a neživé přírody i ochranou vzácných biotopů. 

V 70. letech se s rozvojem poznání, že spolu s přírodou je ohrožen i 

člověk, začíná realizovat šířeji pojatá výchova k ochraně a tvorbě 

životního prostředí. 

V 80. letech se stále častěji objevuje termín „ekologická výchova", 

který je považovaný za operativnější a výstižnější, protože lépe 

vystihuje orientaci ve výchově na poznávání, respektování a využívání 

zákonitostí, vzájemných vztahů živých systémů. Východiskem pro 

obsah této výchovy se stává ekologie, chápaná jako věda o vzájemných 

vztazích mezi organismy a jejich prostředím a mezi organismy 

navzájem (Horká, 1993). 

V této době se začínají otázky dané výchovy postupně začleňovat do 

programů pedagogického výzkumu pracovišť státní správy, do 

odborných pracovišť státní ochrany přírody i do vybraných škol. 

V návaznosti na některá mezinárodní jednání, z nichž vyplynula nutnost 

přijetí nezbytných výchovných opatření k ustavení mezinárodního 

výchovného programu interdisciplinární školní a mimoškolní výchovy 

k péči o životní prostředí, jež by zahrnoval všechny stupně škol a byl 

přístupný všem občanům, bylo také přijato značné množství dokumentů 
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(Zásady výchovy k péči o životní prostředí, Odvětvová koncepce péče o 

životní prostředí do roku 2000 v Československu aj.). Jejich naplňování 

však souviselo se společenskými podmínkami, s velkou morální, 

duchovní, sociální, ekonomickou a s nimi pochopitelně spojenou 

ekologickou krizí. Problémy byly často řešeny jen formálně. 

Po roce 1989 nastala etapa náročného a nelehkého řešení všech 

problémů, včetně ekologických. Podařilo se překonat období formální 

ekologické výchovy a začaly být patrné první výsledky. Na některých 

základních školách byla zavedena nepovinná ekologická praktika, na 

středních a vysokých školách ekologické semináře. Vznikly některé 

mateřské, základní i střední školy se zaměřením na ekologickou 

výchovu. Rozšířila se také nabídka ekologicko - výchovných programů 

pro školy, které vypracovala specializovaná střediska ekologické 

výchovy. Začíná se vydávat stále více publikací, materiálů i pomůcek 

pro praktickou ekologickou výchovu. Opět jsou různými ministerstvy 

přijímány dokumenty (Státní program péče o životní prostředí, Strategie 

státní podpory ekologické výchovy apod.). Je ovšem velký rozdíl ve 

slovní podpoře ekologické výchově a ve skutečných činech — 

ekonomickém, legislativním i organizačním zajištění, který přetrvává i 

v současnosti (Horká, 1993). 

1.2.2 Vývoj EOVV po roce 1989 

Díky různým nátlakům na vytvoření koncepce ekologické výchovy 

(návrhy byly tvořeny nezávisle z několika stran tak, že vyhovovaly 

určitým, ne vždy jasným účelům)byly postupně hromaděny materiály 

pro vyhlášení „zásadního" dokumentu, pokud možno „zákona o 

ekologické výchově". Vláda premiéra Pitharta na konci svého působení 

však dokázala přijmout pouze usnesení o ekologické výchově, k němu 

koncept strategie environmentální výchovy a k tomu určené hlavní 

úkoly. Pro doplnění byla k dokumentu začleněna řada materiálů. Jejich 

souhrn byl značně nesourodý a nedával jasně najevo, že usnesení vlády 
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ČR č. 232/1992 Sb. bylo skutečné zásadním dokumentem (Kolektiv, 

1999). 

Základem pro legislativní zjištění EOVV v ČR, mimo jiné normy bylo 

pro 90. léta (od roku 1992) usnesení vlády ČR č. 232/1992 Sb. 

O ekologické výchově se již zmiňoval zákon o životním prostředí č. 

17/1992 Sb. paragraf 16: Výchova, osvěta a vzdělávání se provádějí tak, 

aby vedly k myšlení a jednání, které je v souladu s principem trvale 

udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality 

životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech 

jeho formách." A jiné normy, např. školský zákon, zákon o ochraně 

přírody atd., ale komplexním podkladem pro všechny, kdo se EV 

zabývali UVČR č. 232/1992, protože jím došlo alespoň k legalizaci 

ekologické výchovy a vytýčení základní koncepce podepřené přímými 

úkoly dotčeným resortům. 

Je zřejmé, že dokument jako takový byl již při svém schválení přeceněn 

odbornou veřejností i jeho samotnými tvůrci, kteří projevili mnohdy jen 

velmi malou dávku smyslu pro realitu. Důsledkem je, že v časovém 

odstupu několika let se jeví některé části dokumentu (tedy úkolové části 

usnesení jako nejasné, neodborné a nereálné. Usnesení mimo jiné 

nepřipouštělo jiné než centralistické (nebo demokraticky centralistické) 

řešení problémů v rozvoji EOVV a zároveň se přímo nezabývalo jejím 

finančním zajištěním (Kolektiv, 1999). 

Tyto problémy vyřešilo až usnesení vlády č. 1048 ze dne 23. 10. 2000 -

EOVV - Akční plán Státního programu environmentálního vzdělávání, 

výchovy a osvěty v ČR na léta 2001 - 2003 (součást implementace 

směrnice č. 90/313/EHS) (Kolektiv, 1999). 
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1.3 DŮLEŽITÉ CÍLE, PRINCIPY A ZÁSADY 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

1.3.1 Cíle environmentální výchovy 

Environmentální výchovu je nutno chápat jako veškeré výchovné a 

vzdělávací úsilí, jehož cílem je především: 

• Zvyšovat spoluzodpovědnost lidí za současný i příští stav 

životního prostředí, 

• rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost lidí k řešení problémů 

v životním prostředí, 

• utvářet proekologické hodnotové orientace, které kladou důraz 

na dobrovolnou střídmost, nekonzumní, duchovní kvality 

lidského života. 

Cílem veškerého výchovného úsilí by mělo být propojení odborných 

ekologických poznatků s občanskou zodpovědností, s citovými a 

smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě a úctu ke 

všemu živému za Zemi (Máchal, 2000, s. 45). 

Principy environmentální výchovy 

Environmentální výchova má komplexní charakter, z něhož vyplývá 

potřeba globálního přístupu k pochopení vztahů, časových i 

prostorových souvislostí různých jevů a problémů životního prostředí. 

Má také kořeny ve vlastní životní zkušenosti, vyjadřuje poznání k 

pochopení, prožívání, orientaci na jednání - z toho vyplývá potřeba 

vyučovat a učit „živě", v přímém kontaktu s realitou, včetně 

praktického tréninku modelových situací. 

16 



Environmentální výchova není jednou z dalších složek výchovy, ale 

celkový filozofický přístup a systém hodnot, který jednotlivými 

složkami výchovy prostupuje. 

Pod pojmem environmentální výchova se rozumí nejen vzdělávání a 

výchova kpéči o životní prostředí, ale zahrnuje i etiku, morálku a 

mezilidské vztahy v nejširším významu vymezených pojmů. Nejde tedy 

o pouhé získávání znalostí z různých oborů, ale o vytvoření rozumově, 

citově a mravně podloženého stavu, který se má projevit nejen 

v názorech, ale především v jednání, v návycích, činech a ve způsobu 

života. Environmentální výchova má pomáhat k utvoření životního 

stylu, který by vycházel ze žádoucího směru vývoje společnosti -

k trvale udržitelnému žití (Horká, 1993, s. 51). 

Zásady environmentální výchovy 

Rakouské Pracovní sdružení pro ekologickou výchovu „Arge 

Umwelterziehung" vydalo v roce 1991 příručku „Ekologická výchova 

uvnitř a venku", jejíž autoři - S. Papstová a Ch. Braun - uvádějí (dle 

Máchala, 2000) tyto zásady, na nich závisí účinná ekologická výchova: 

• Ekologická výchova nesmí být pedagogickou katastrofou, 

upozorňování na ekologické problémy nemůže zcela vytlačovat 

pozitivní příklady z neporušené přírody, 

• komplexní cíle ekologické výchovy vyžadují celistvou výuku, 

do učebního procesu má být zapojován celý člověk, včetně jeho 

potřeb, emocí a problémů - myslet komplexně vyžaduje brát 

ohled na často zdánlivě nedůležité vedlejší podmínky nebo 

souvislosti a myslet přes hranice jednotlivých oborů a resortů, 

• ekologická výchova vyžaduje chápání, prožívání, jednání, tj. 

vybavení žáků konkrétními zážitky a zkušenostmi, které mohou 

rozvíjet ekologické postoje, 
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• chovat se ekologicky je zapotřebí každý den, ekologická 

výchova je o to hodnověrnější, čím příjemnější akce zní 

vyplývají, 

• ekologická výchova musí být míněna vážně - není-li 

naplňována zásada jednoty slov a činů, ztrácí výuka o životním 

prostředí smysl, 

• učit se zvládat konflikty, nebát se „horkých" témat, hledat 

přijatelné kompromisy, zdokonalovat se v komunikaci, 

samostatně získávat informace a umět je posuzovat, 

• učit se zvládat obavy, ekologické problémy jsou realitou a jako 

takové by se měly vylučovat - obav žáků z následků ničení 

životního prostředí nelze bagatelizovat, je potřebné učit se 

s obavami zacházet a zvládat je, 

• neméně důležité jsou hravé, zábavné a smyslové prvky 

ekologické výchovy, 

• ekologická výchova je také učením pro vyučující - nejde jenom 

rozšiřování metodického repertoáru a získávání informací, 

nýbrž i sebereflexi, 

• osobní postoje k ochraně životního prostředí. 

1.3.2 Nově pojaté úlohy ekologické výchovy 

Nové úlohy ekologické výchovy navazují pochopitelně na cíle výchovy 

mravní, estetické, vědní, pracovní i tělesné. Vzhledem k rozporuplnému 

vztahu člověka a prostředí a problémů s nimi spojených se však cíle 

prohlubují, konkretizují a formují ve smyslu postupného utváření 

odpovědného jednání vůči společnosti i vůči biosféře. Jako protiklad 

drancování a touze po zisku se preferují odpovědnost, ohleduplnost, 

porozumění a spolupráce. 

Úlohy jednotlivých složek výchovy z hlediska ekologické výchovy: 

18 



Výchova vědní - jsou zde zprostředkovávána základní fakta a 

zákonitosti z přírodních, společenských a technických věd a o 

aplikaci vědy v přírodě. Objasňuje biologickou a sociální 

podstatu člověka a jeho vztahů k životnímu prostředí. Učitel by 

zde měl posuzovat ekologické problémy vždy na základě 

uceleného poznávání a vytvářet tak předpoklady pro rozvoj 

vztahového myšlení, myšlení v souvislostech. 

Mravní výchova - je zde utvářen systém hodnot, které orientují 

jedince k žádoucímu rozhodování a jednání, jež směřuje 

k ochraně zdraví a k prosperitě přírody a celého životního 

prostředí. Tato výchova napomáhá najít řád v sobě samém a 

integrovat se s přírodou. Výchova k univerzálně platným 

hodnotám by měla být základem ekologického nazírání dítěte na 

svět. Můžeme sem zařadit úctu k sobě a druhým lidem, 

altruismus, skromnost, úctu k životu, sounáležitost, přátelství i 

překonání tendencí k násilí a nesnášenlivosti. 

Estetická výchova - rozvíjí schopnost vnímat, prožívat a 

hodnotit krásy přírody a lidských výtvorů. Obohacuje poznání o 

estetickou stránku reality. Při kontaktu s přírodou se potom 

empatická vnímavost, citlivost, jemnost, vkus i takt stávají 

kulturní nezbytností. 

Pracovní výchova - vede k poznávání základů různých 

pracovních činností a k uvědomování si vlivu těchto činností na 

životní prostředí. Směřuje k správné péči o pracovní prostředí a 

k racionalizaci pracovní činnosti. Usiluje o efektivnost a 

hospodárnost (neplýtvání materiálem, energií, surovinami i 

lidskou silou). 

Tělesná výchova - prohlubuje odpovědnost a lásku ve vztahu 

k okolnímu prostředí a rodnému kraji prostřednictvím vycházek 

a výletů. Při osvojování dovedností a návyků soustavné péče o 

zdraví dbá na zdravotní a hygienické zásady. 
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Je patrné, že ekologická výchova se podílí na celkové kultivaci člověka 

a na harmonizaci člověka, kultury a přírody. Převažující vztah člověka 

k prostředí je poznávací, přetvářecí a hodnotící. Tato výchova může být 

chápána jako podmínka přežití a tím i realizace základních hodnot -

pravda, dobro, krása, užitek a zdraví ( Koleňáková, 2004). 

1.3.3 Základní metodické přístupy k ekologické výchově 

Ekologická gramotnost - je základním předpokladem ekologické 

výchovy. Jedná se o potřebné znalosti o podstatě života, o zákonitostech 

vztahů organismů a prostředí. Pokud člověk má něco respektovat, musí 

to znát a na základě znalostí potom může být schopen důsledky své 

činnosti domýšlet a volené postupy upravovat, může začít tzv. 

ekologicky myslet. 

Ekologické myšlení - vychází z uznání hodnoty a nenahraditelnosti 

přírody, z uznání závislosti člověka na dobrém stavu biosféry. 

S těmito základními metodickými předpoklady ekologické výchovy 

souvisí řada dílčích: 

• Zamezování roztříštěnosti a izolovanosti poznatků o životním 

prostředí, 

• posílení syntetizujících přístupů k problematice životního 

prostředí, 

• vyhýbání se jednostranné preferenci rozumové nebo citové 

stránky, 

• poznávání navozující soulad člověka s přírodou spojovat 

s prožitkem, radostí a touhou po dobrodružství, 

• působení na všechny stránky osobnosti - na rozum, cit, vůli i 

aktivitu, vždy však v souladu s věkovými a individuálními 

zvláštnostmi, 
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• poznávání realizované na základě integrace vyučovacích 

předmětů, 

• přiblížení přírodě znovuobjevováním její krásy. 

Poslední dva jmenované předpoklady jsou velmi důležité i pro výchovu 

dětí na prvním stupni. Proto se jim ještě podrobněji věnuji i v 

následující kapitole o zvláštnostech ekologické výchovy na prvním 

stupni. 

1.3.4 Zvláštnosti ekologické výchovy na prvním stupni 

Na prvním stupni základní školy se vytváří základy ekologické kultury 

osobnosti dítěte tím, že učitel vede děti poznávací a praktickou činností 

k vnímání všemi smysly, k pozorování jevů a dějů, k jejich srovnávání a 

přemýšlení o nich. Učí je chápat a rozumět okolnímu světu. (Horká, 

1993, s. 54). 

Předpokladem ekologické gramotnosti a získávání integrovaného 

pohledu na svět je nutné poznávání jednotlivostí životního prostředí. 

Na prvním stupni toto umožňují všechny předměty. 

Racionální stránku této problematiky nacházíme hlavně v prvouce, 

přírodovědě a vlastivědě. Prostřednictvím tohoto předmětu děti nejdříve 

systematicky analyzují skutečnost, třídí poznatky a hledají typické 

znaky. Potom zkoumají vztahy a vzájemné souvislosti mezi organizmy 

a prostředím. 

V učivu o surovinách, průmyslu, technice a zemědělství se později 

zamýšlejí nad vztahem člověka k výsledkům lidské aktivity a začínají si 

uvědomovat bezprostřední podmíněnost zdraví a stavem prostředí. 

V globální výchově se pak děti učí chápat změny v nejbližřím okolí, 

aby později mohly pochopit svět jako složitý a mnohosložkový systém, 
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ve kterém „lokální ovlivňuje globální a globální je zároveň lokální." 

(Horká, 1993). 

Cílem ekologické výchovy je tedy „ ekologická odpovědnost", 

odpovědnost vůči našemu okolí i sobě samým./(Hederer, 1994, s. 76). 

Měli bychom usilovat o celkový pohled na problém, snažit se pochopit 

co nejvíce vzájemných vztahů. Měli bychom vychovávat k jednání, 

které je citlivé a zodpovědné vůči životnímu prostředí. O 

environmentální výchově pojednávají díla (učebnice, metodické 

příručky) autorů Evy Komanové, Dagmar Kvasničkové, Ireny 

Pavelkové. Tyto autorky se zabývají začleněním environmentální 

výchovy do výuky na prvním stupni. 

1. 4 ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA, RÁMCOVĚ VZDĚLÁVACÍ 
PROGRAM A ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 

Novinkou, kterou přináší Rámcově vzdělávací program základního 

vzdělání (dále RVP) je začlenění průřezových témat. Jejich celkem šest 

a jedním z nich je environmentální výchova (kompletní RVP ZV 

dostupný na webových stránkách: 

http://www.vuppraha.cz/index.php?op=sections&sid=367). Specifické 

pro tuto výchovu by mělo být i její pojetí a začlenění do Školního 

vzdělávacího plánu (dále ŠVP). Environmentální výchova je založena 

na ekologii jako vědě o vztazích organizmů včetně člověka a prostředí, 

ve kterém žijí. Jejím cílem je zajištění udržitelného rozvoje života na 

Zemi. K tomu má přispět výchova k ochraně a tvorbě takových 

podmínek života lidí, které neohrožují živou i neživou přírodu a 

nedevastují přírodní zdroje. Environmentální výchova je ve škole 

účinná tehdy, pokud prolíná všemi vyučovacími předměty, i když jejími 

hlavními garanty jsou přírodovědné předměty a občanská výchova 

(Vodáková, J., Dytrtová, R. 2006). 
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Environmentální výchovu lze zařadit do ŠVP několika způsoby. Jednou 

z možností je vytvoření samostatného předmětu, zabývajícím se pouze 

tímto tématem. Druhou možností jak seznámit žáky s problematikou je 

integrovat jednotlivé tématické okruhy do vyučovacích předmětů. Třetí 

cestou je uplatnění průřezového tématu formou určitého projektu. 

1. 5 CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU 
ENVIRONTMENTÁLNÍ VÝCHOVA 

Environmentální výchova vede jedince k pochopení komplexnosti a 

složitosti vztahů člověka a životního prostředí, tj. k pochopení 

nezbytnosti postupného přechodu k udržitelnému rozvoji společnosti a k 

poznání významu odpovědnosti za jednání společnosti i každého 

jedince. Umožňuje sledovat a uvědomovat si dynamicky se vyvíjející 

vztahy mezi člověkem a prostředím při přímém poznávání aktuálních 

hledisek ekologických, ekonomických, vědeckotechnických, 

politických a občanských, hledisek časových (vztahů k budoucnosti) i 

prostorových (souvislostí mezi lokálními, regionálními a globálními 

problémy), i možnosti různých variant řešení environmentálních 

problémů. Vede jedince k aktivní účasti na ochraně a utváření prostředí 

a ovlivňuje v zájmu udržitelnosti rozvoje lidské civilizace životní styl 

a hodnotovou orientaci žáků. 

Na realizaci průřezového tématu se podílí většina vzdělávacích oblastí. 

Postupným propojováním, rozšiřováním, upevňováním i systematizací 

vědomostí a dovedností získávaných v těchto oblastech umožňuje 

Environmentální výchova utváření integrovaného pohledu. Každá 

z oblastí má svůj specifický význam v ovlivňování racionální stránky 

osobnosti i ve vlivu na stránku emocionální a volně aktivní. 

V oblasti Člověk a jeho svět poskytuje průřezové téma ucelený 

elementární pohled na okolní přírodu i prostředí. Učí pozorovat, citlivě 

vnímat a hodnotit důsledky jednání lidí, přispívá k osvojování si 
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základních dovedností a návyků aktivního odpovědného přístupu 

k prostředí v každodenním životě. V maximální míře využívá přímých 

kontaktů žáků s okolním prostředím a propojuje rozvíjení myšlení s 

výrazným ovlivňováním emocionální stránky osobnosti jedince. 

V oblasti Člověk a příroda zdůrazňuje pochopení objektivní platnosti 

základních přírodních zákonitostí, dynamických souvislostí od nejméně 

složitých ekosystémů až po biosféru jako celek, postavení člověka v 

přírodě a komplexní funkce ekosystémů ve vztahu k lidské společnosti, 

tj. pro zachování podmínek života, pro získávání obnovitelných zdrojů 

surovin a energie i pro mimoprodukční hodnoty (inspiraci, odpočinek). 

Klade základy systémového přístupu zvýrazňujícího vazby mezi prvky 

systémů, jejich hierarchické uspořádání a vztahy k okolí. 

V oblasti Člověk a společnost téma odkrývá souvislosti mezi 

ekologickými, technicko-ekonomickými a sociálními jevy s důrazem na 

význam preventivní obezřetnosti v jednání a další principy udržitelnosti 

rozvoje. 

V oblasti Člověk a zdraví se téma dotýká problematiky vlivů prostředí 

na vlastní zdraví i na zdraví ostatních lidí. V souvislosti s globálními 

jevy a problémy současného světa vede k péči o základní podmínky 

života. 

V oblasti Informační a komunikační technologie umožňuje průřezové 

téma aktivně využívat výpočetní techniku (internet) při zjišťování 

aktuálních informací o stavu prostředí, rozlišovat závažnost 

ekologických problémů a poznávat jejich propojenost. Komunikační 

technologie podněcují zájem o způsoby řešení ekologických problémů 

možností navazovat kontakty v této oblasti a vyměňovat si informace v 

rámci kraje, republiky i EU a světa. 

Oblast Umění a kultura poskytuje Environmetální výchově mnoho 

příležitostí pro zamýšlení se nad vztahy člověka a prostředí, 
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k uvědomování si přírodního i sociálního prostředí jako zdroje inspirace 

pro vytváření kulturních a uměleckých hodnot a přispívá k vnímání 

estetických kvalit prostředí. 

Propojení tématu s oblastí Člověk a svět práce se realizuje 

prostřednictvím konkrétních pracovních aktivit ve prospěch životního 

prostředí. Umožňuje poznávat význam a role různých profesí ve vztahu 

k životnímu prostředí ( RVP 2004) 

Přínos průřezového tématu k rozvoji osobnosti žáka 

V oblasti vědomostí, dovedností a schopností průřezové téma: 

• Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a 

prostředí a důsledkům lidských činností na prostředí, 

• vede k uvědomování si podmínek života a možností jejich 

ohrožování, 

• přispívá k poznávání a chápání souvislostí mezi vývojem lidské 

populace a vztahy k prostředí v různých oblastech světa, 

• umožňuje pochopení souvislostí mezi lokálními a globálními 

problémy a vlastní odpovědností ve vztazích k prostředí, 

• poskytuje znalosti, dovednosti a pěstuje návyky nezbytné pro 

každodenní žádoucí jednání občana vůči prostředí, 

• ukazuje modelové příklady jednání z hledisek životního 

prostředí a udržitelného rozvoje žádoucích i nežádoucích 

• napomáhá rozvíjení spolupráce v péči o životní prostředí na 

místní, regionální, evropské i mezinárodní úrovni, 

• seznamuje s principy udržitelnosti rozvoje společnosti, 

• učí hodnotit objektivnost a závažnost informací týkajících se 

ekologických problémů, 

• učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, 

racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory a stanoviska. 
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V oblasti postojů a hodnot průřezové téma: 

• Přispívá k vnímání života jako nej vyšší hodnoty, 

• vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a 

přírodních zdrojů, 

• vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje 

jako pozitivní perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti, 

• podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost 

ve vztahu k prostředí, 

• přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání 

estetických hodnot prostředí, 

• vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou 

životního prostředí, 

• vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a 

kulturnímu dědictví. 

Tematické okruhy průřezového tématu 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které 

umožňují celistvé pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu 

prostředí, k uvědomění si základních podmínek života a odpovědnosti 

současné generace za život v budoucnosti. 

Tematické okruhy: 

• Ekosystémy - les (les v našem prostředí, produkční a 

mimoprodukční významy lesa); pole (změny okolní krajiny vlivem 

člověka, význam polí, způsoby hospodaření na nich, pole a jejich 

okolí); vodní zdroje, lidské aktivity spojené s vodním 

hospodářstvím pro udržitelnost krajiny; moře a tropický deštný les 
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- (porovnání, druhová rozmanitost, ohrožování, globální význam 

a význam pro nás); lidské sídlo - město - vesnice (umělý 

ekosystém, jeho funkce a vztahy k okolí, aplikace na místní 

podmínky); kulturní krajina (pochopení hlubokého ovlivnění 

přírody v průběhu vzniku civilizace až po dnešek). 

Základní podmínky života - voda (vztahy vlastností vody a 

života, význam vody pro lidské aktivity, ochrana její čistoty, pitná 

voda ve světě a u nás, způsoby řešení); ovzduší (význam pro život 

na Zemi, ohrožování ovzduší a klimatické změny, propojenost 

světa, čistota ovzduší u nás); půda (propojenost složek prostředí, 

zdroj výživy, ohrožení půdy, rekultivace a situace v okolí, změny v 

potřebě zemědělské půdy, nové funkce zemědělství v krajině); 

ochrana biologických druhů (důvody ochrany a způsoby ochrany 

jednotlivých druhů); ekosystémy - biodiverzita (funkce 

ekosystémů, význam biodiverzity, její úrovně, ohrožování a 

ochrana ve světě a u nás); energie (energie a život, vliv 

energetických zdrojů na společenský rozvoj, využívání energie, 

možnosti a způsoby šetření, místní podmínky); přírodní zdroje 

(zdroje surovinové a energetické, jejich vyčerpatelnost, vlivy na 

prostředí, principy hospodaření s přírodními zdroji, význam a 

způsoby získávání a využívání přírodních zdrojů v okolí). 

Lidské aktivity a problémy životního prostředí - zemědělství a 

životní prostředí, ekologické zemědělství; doprava a životní 

prostředí (význam a vývoj, energetické zdroje dopravy a její vlivy 

na prostředí, druhy dopravy a ekologická zátěž, doprava a 

globalizace); průmysl a životní prostředí (průmyslová revoluce a 

demografický vývoj, vlivy průmyslu na prostředí, zpracovávané 

materiály a jejich vlivy na environment, vliv právních a 

ekonomických nástrojů na vztahy průmyslu k ochraně životního 

prostředí, průmysl a udržitelný rozvoj společnosti); odpady a 

hospodaření s odpady (odpady a příroda, principy a způsoby 
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hospodaření s odpady, druhotné suroviny); ochrana přírody a 

kulturních památek (význam ochrany přírody a kulturních památek, 

právní řešení u nás, v EU a ve světě, příklady z okolí) změny v 

krajině (krajina dříve a dnes, vliv lidských aktivit, jejich reflexe a 

perspektivy); akce zaměřené k růstu ekologického vědomí 

veřejnosti (Den životního prostředí OSN, Den Země apod.). 

Vztah člověka k prostředí - naše obec (přírodní zdroje, jejich 

původ, způsoby využívání a řešení odpadového hospodářství, 

příroda a kultura obce a její ochrana, zajišťování ochrany životního 

prostředí v obci - instituce, nevládní organizace, lidé); náš životní 

styl (spotřeba věcí, energie, odpady, způsoby jednání a vlivy na 

prostředí); aktuální (lokální) ekologický problém (příklad 

problému, jeho příčina, důsledky, souvislosti, možnosti a způsoby 

řešení, hodnocení, vlastní názor, jeho zdůvodňování a prezentace); 

prostředí a zdraví (rozmanitost vlivů prostředí na zdraví, jejich 

komplexní a synergické působení, možnosti a způsoby ochrany 

zdraví); nerovnoměrnost života na Zemi (rozdílné podmínky 

prostředí a rozdílný společenský vývoj na Zemi, příčiny a důsledky 

zvyšování rozdílů globalizace a principy udržitelnosti rozvoje, 

příklady jejich uplatňování ve světě, u nás). 
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2 CÍL A ÚKOLY PRÁCE 

2.1 CÍL PRÁCE 

Cílem bakalářské práce bylo navrhnout začlenění průřezového 

tématu environmentální výchova do školního vzdělávacího 

programu 5. ročníku a praktické ověření vybrané části programu 

při práci s dětmi. 

V rámci tématu environmentální výchovy mají být žákům, úměrně 

jejich věku, předány poznatky o tvorbě životního prostředí. Z možností 

uváděných v RVP ZV byla zvolena metoda aplikace environmentální 

výchovy do jednotlivých předmětů. Byl vytvořen plán výuky pro pátý 

ročník, v jehož osnovách je environmentální výchova začleněna tak, že 

se prolíná s výukou témat v ostatních předmětech. 

2.2 ÚKOLY ŘEŠENÉ V PRAKTICKÉ ČÁSTI BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

• Zpracovat rámcově program začlenění EV do ŠVP pro 5. ročník 

vybrané školy. 

• Konkrétně rozpracovat program EV v předmětech vlastivěda, 

přírodověda a praktické činnosti, v souladu s rozhodnutím, že ZŠ T. 

G. Masaryka využije ze tří možnost realizace průřezového tématu 

variantu začlenění EV do jednotlivých předmětů. 

• Vybraná témata ověřit při práci s dětmi a zhodnotit jejich 

vhodnost, reakci dětí a pravděpodobný přínos pro EV. 
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3 CHARAKTERISTIKA PODMÍNEK A METODIKA PRÁCE 

3.1 CHARAKTERISTIKA ZÁKLADNÍ ŠKOLY 

Základní škola T. G. Masaryka v Ruzyni se skládá ze dvou areálů -

Ruzyně a Bílé Hory, přičemž na ZŠ Bílá Hora je umístěn pouze první 

stupeň ZŠ. Součástí obou areálů jsou také mateřské školy. 

ZŠ T. G. Masaryka v Ruzyni se skládá ze dvou budov. Budova pro 1. 

stupeň byla založena v roce 1822 a budova pro 2. stupeň v roce 1935. 

Dalším objektem v areálu školy je zcela zrekonstruovaná budova 

dvoutřídní Mateřské školy Stochovská. Škola s velkou zahradou se 

nachází v krásném prostředí na Náměstí Českého povstání (mimo 

hlavní silniční tah v Ruzyni). V roce 2005 byla na školním pozemku 

postavena sportovní hala, byl vybudován venkovní areál (florbalové 

hřiště, basketbalové hřiště, in-line dráha atd.). Přesto, že lze ZŠ T. G. 

Masaryka považovat za typ městské školy, je umístěna v blízkosti obory 

Hvězda a lokality Divoká Šárka. Škola se nachází ve staré ruzyňské 

zástavbě, celý komplex působí velice rodinně a místní občané si ho 

velmi považují (nejen) pro jeho estetický vzhled. 

Obr. č. 1 - Nová budova komplexu ZŠ 

Základní škola i 

s odloučeným 

pracovištěm na 

Bílé Hoře, tedy 

všechny čtyři 

objekty, prošly 

v minulých 

dvou letech 

celkovou 

rozsáhlou 

rekonstrukcí. U školy v Ruzyni byl vybudován sportovní areál. Po 

dokončení rekonstrukce vznikl nádherný vzdělávací komplex. 
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Součástí obou 

základních škol 

jsou moderní 

školní jídelny, 

které zároveň 

slouží dětem 

z mateřských 

škol. 

Součástí školy jsou také školní družiny. V ruzyňské škole má školní 

družina dispozici tři větší učebny a jednu malou videotřídu. Dvě třídy 

jsou zároveň kmenovými třídami. 
Obr. i . 3 - Školní hřiště 

Program zařazení EV do výuky byl 

zpracován pro 1. stupeň ZV obou 

školních komplexů. ZŠ Bílá Hora však 

pracuje s dětmi v programu Začít spolu, 

proto se zde aplikace EV do výuky liší 

od aplikace EV do výuky na ZŠ Ruzyně, která pracuje v programu 

Základní škola. Přesto se od počátku vytvářel pro obě pracoviště 

společný ŠVP. 

3.2 CHARAKTERISTIKA UČEBNY A ŽÁKŮ 5. A 

Třída 5. A se nachází v prvním patře historické budovy, kde je umístěn 

1. stupeň ZŠ. Již cestou do třídy si lze povšimnout různorodé výzdoby 

chodeb, tvořené především pracemi dětí. Při vstupu do třídy na první 

pohled působí třída spíše jako obytná místnost než jako klasická třída. 

Starodávný masivní nábytek dodává celému vzhledu útulný a stylový 

vzhled. Stěny jsou vymalovány světle zelenou barvou, na útulnosti a 

Obr. č. 2 - Stará budova komplexu ZŠ 
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atmosféře přidají záclony visící na všech oknech a spousta květin, které 

dotváří interiér a umožňují plnění EV v oblasti pěstitelských prací. 

Obr. č. 4 - Interiér třídy 5. A 

Do pátého ročníku dochází v současné době 27 dětí, 10 děvčat, 17 

chlapců. Z toho v průběhu loňského roku přešlo z jiných škol 10 dětí -

8 děvčat a 2 chlapci. I přes tuto skutečnost se dá kolektiv 

charakterizovat jako velice klidný, soudržný, vzájemně si pomáhající a 

na škole velmi oblíbený. Děti jsou velmi pracovité a ochotné pomáhat. 

Třída byla vedením školy vyhlášena nejoblíbenější třídou celé ZŠ. 

3.3 METODIKA TVORBY PROGRAMU ENVIRONMENTÁLNÍ 
VÝCHOVY 

Na úplném začátku bylo zapotřebí prostudovat Rámcově vzdělávací 

program základního vzdělávání s kolektivem školy, dohodnout se na 

společném postupu a formě, jak se bude celkově vytvářet ŠVP a EV 

konkrétně začleňovat do výuky. Vycházeli jsme z osnov a učebnic pro 

danou věkovou skupinu žáků. 
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Za tímto účelem prošli učitelé řadou různých školení, kde měli možnost 

seznámit se s instrukcemi k danému programu. 

Učitelé se pravidelně scházeli jednou týdně, aby prodiskutovali 

problémy vztahující se k vytváření plánu. Nejdříve se diskutovalo o 

úrovni celkového začlenění výuky, o jednotlivých výstupech, kterých 

by měli žáci dosáhnout na konci pátého ročníku. Postupně se přecházelo 

k plánům učiva jednotlivých tříd a konkretizovaly se výstupy za jejich 

jednotlivá období. Z toho vyplývá, že podle učiva v jednotlivých 

ročnících byla zařazována problematika EV do konkrétních předmětů. 

Je nutné pamatovat na to, že průřezové téma lze zařadit od prvního 

ročníku až do ročníku devátého. Znamená to, že je třeba, aby učivo, 

vztahující se ktéto tematice, prostupovalo jednotlivými předměty a 

následně i ročníky - nelze je aplikovat jednorázově. 

Při sestavování ŠVP jsme si práci s kolegy rozdělili podle jednotlivých 

předmětů a ročníků. Poté, co jednotliví učitelé vypracovali své 

programy pro konkrétní předmět, po vzájemné konzultaci byly plány 

oficiálně schváleny celým pedagogickým sborem jako oficiální materiál 

pro ŠVP ZV ZŠ T. G. Masaryka. 

Mým úkolem bylo vypracovat program pro předměty, o kterých jsem se 

již zmínila výše - vlastivěda, přírodověda a praktické činnosti. 

3.4 METODIKA OVĚŘOVÁNÍ VYBRANÝÁCH TÉMAT PŘI 
PRÁCI SE ŽÁKY 

Metodika použitá v jednotlivých předmětech se částečně liší, vzhledem 

k náplni učiva. Moderní vyučování současné doby může být 

organizováno formou hromadnou (frontální), kdy učitel má vedoucí 

úlohu, vyučuje skupinu žáků stejného věku a stejné úrovně ve 

vyučovacích hodinách. Další formou je vyučování skupinové, kdy žáci 
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řeší problémy v menších skupinkách (3-5 dětí), vyměňují si názory, 

spolupracují, pomáhají si. Při projektovém vyučování žáci dochází 

k řešení problémů praktickou činností a experimentováním na základě 

vlastní aktivní činnosti. Projekty mohou být hodinové, dlouhodobější i 

celoroční. 

Moderní vyučování, jeho formy a metody, by měly být kvalitní reakcí a 

odpovědí na praktické a emocionální potřeby každého žáka. Důležitá a 

přínosná je spolupráce školy, rodiny a pedagogicko psychologické 

poradny . 

V mém plánu výuky, který jsem pro EV zpracovala, byly zařazeny tyto 

metody a formy práce: 

• Exkurze, vycházky - okolí školy, vlastivědná muzea, botanická 

zahrada, přírodní parky, ZOO, 

• zpracování projektů - využití dosavadních znalostí, samostatné 

vyhledávání a zpracování nových a spolupráce, 

• pozvání hosta do výuky, následná diskuze, 

• vědomostní hry, soutěže, kvizy, křížovky, 

• výroba pomůcek, 

• uspořádání výstavy, 

• scénky, rozhovory - u lékaře, telefonuji při nehodě aj., 

• výukové programy na PC, 

• pokusy - pěstitelské práce, 

• skupinová práce, 

• výukové filmy a videoprogramy, 

• referáty - přiměřené věku a schopnostem dětí, v rámci domácích 

úkolů. 

Všechny tyto postupy splňují požadavky moderního vyučování, protože 

u žáků rozvíjejí zájem o předmět, aktivují myšlení, podporují 
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samostatnost, spolupráci, schopnost naslouchat, respektovat ostatní. 

Názorné a praktické příklady usnadňují učení a pochopení. 

Základem je moje dobrá příprava na hodiny, organizace hodiny, 

napojení učiva na ostatní předměty, zejména výtvarnou výchovu, 

pracovní činnosti, český jazyk. 

Žákům zadávám domácí úkoly formou stručných písemných odpovědí 

na otázky, aby si upevnili a zopakovali probírané učivo. Také 

vyhledávají doplňující informace v encyklopedii, na internetu. 

Žáky hodnotím ústně při práci během hodiny, písemně po dokončení 

úkolu. Nechávám také hodnotit žáky navzájem mezi sebou, což vede 

k sebereflexi a zdravé sebekritice. Zvláštní pochvalu získávají žáci, kteří 

přicházejí do hodin s něčím zajímavým, doplňujícím, obohacujícím 

vědomosti ostatních. 
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4 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

4.1 ZAŘAZENÍ EV DO PŘEDMĚTŮ 5. ROČNÍKU OBECNĚ 

Environmentální výchova prostupuje téměř všemi předměty 5. ročníku 

- vlastivědou, matematikou, přírodovědou, českým jazykem, 

pracovními činnostmi, cizím jazykem a všemi výchovami. 

Vlastivěda 

Vlastivěda páté třídě je rozčleněna na část dějepisnou a zeměpisnou. 

Obvykle se v rámci EV děti učí o vlivu člověka na tvář krajiny, těžbu 

nerostných surovin, zpracování odpadového materiálu atd. Učivo je 

zaměřeno na vyhledávání údajů o přírodních podmínkách a sídlištích 

lidí na mapách naší republiky, Evropy a polokoulí. Na mapách lze dále 

vyhledávat místa těžby surovin, velká průmyslová centra, chráněné 

krajinné oblasti. Děti mohou také odvozovat, jak v těchto místech zásah 

člověka zásadně změnil podobu krajiny jako takové - orientují se tedy 

podle náčrtů plánů a map, učí se znát základní zeměpisné pojmy. 

Matematika 

Do tohoto předmětu lze např. zařadit EV velmi jednoduše, protože 

konkrétně slovní úlohy, nebo např. zlomky, poskytují velký prostor pro 

řešení problému. Např. lze aplikovat problematiku spotřeby energie ve 

škole a v domácnostech, energetických úspor, orientace v čase...aj. 

Přírodověda 

Stejně tak jako v zeměpise, tak v přírodopise se objevuje otázka 

ochrany životního prostředí jako součást předepsané látky. Využijeme-

li popisů různých přírodních procesů, můžeme hovořit o změnách, které 

nastanou, když do nich zasáhne člověk. 
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Český jazyk 

Český jazyk, literární výchova i sloh nabízí široké pole působnosti 

k prezentaci EV. Žáci mohou diskutovat o obsahu textů věnovaných 

vztahu člověka k životnímu prostředí, mohou takovéto texty psát i 

samy. Např.: Jak třídíme odpad v rodině, Šetření energií atd. 

Přínosným cvičením může být doplňování vedlejších vět spojené 

s určováním jejich druhu, přičemž do vět opět zakomponujeme témata 

z EV, např. 

„Nejlepším odpadem je odpad, který " 

„Při nákupu dáváme přednost zboží, které..." 

„Nákup bychom měli dávat do papírových obalů, protože..." 

„Používáme úsporné žárovky, abychom..." 

„Šetříme vodou, když..." 

Lze zkrátka využít různých metod, děti ocení obzvláště zábavnou formu 

výuky, jako jsou doplňovačky, křížovky, jazykové hry a různé formy 

soutěží. 

Pracovní činnosti 

Také praktické činnosti mohou velkou měrou přispět k plnění cílů EV. 

Prakticky zaměřené předměty na 1. stupni ZŠ umožňují učit děti 

rozumnému jednání, které se projevuje mimo jiné tím, že neplýtváme 

energií a přírodními zdroji, nevytváříme zbytečný odpad a pevné 

odpady, kterým se nemůžeme vyhnout, třídíme a pokud možno 

recyklujeme (Vodáková, J., Dytrtová, R., 2006). 

Cizí jazyk 

V případě výuky cizího jazyka EV využívá téměř stejných způsobů 

aplikace jako je tomu v případě českého jazyka. V hodinách konverzace 

lze využívat situačních rozhovorů, scének, atd. 
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Ostatní výchovy 

Jedná se o výchovy tělesnou, výtvarnou a hudební. Ve výtvarné 

výchově děti zpracovávají odpadový materiál jako jsou krabice, 

plastové lahve, stará CD aj. Vhodnou náplní tohoto předmětu jsou 

výkresy a koláže s ekologickou tematikou. Prvek ekologie lze začlenit i 

do výchovy tělesné. Jako příklad lze uvést nizozemsko-český projekt 

TULIPÁN, kde děti sledovaly moderní sporty (automobilové sporty, 

akrobacie aj.) a jejich náročnost na spotřebu energie a dopad na životní 

prostředí. Nutno uznat, že v určitém druhu výchov, jako je např. 

výchova hudební, je začlenění EV řekněme úkolem humorným. Děti 

zpívají písně s tematikou voda, půda atd. Jako příklad uvedu píseň 

„Teče voda teče", „Na tý louce zelený" aj. Děti mohou v rámci 

rytmické části výuky využít hry s přírodní materiály (kamínky, 

klacíčky). 

4.2 ZAŘAZENÍ ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY DO 
PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDA, VLASTIVĚDA A PRACOVNÍ 
ČINNOSTI 

ZŠ T. G. Masaryka je již 2 roky zapojena do dlouhodobého projektu 

nazvaného PL ANET A... zatím proběhl projekt PLANETA ČASU, 

PLANETA SPORTU A PŘÍRODY a PLANETA ZDRAVÉHO 

ŽIVOTNÍHO STYLU. Na Den dětí připravujeme projekt PLANETA 

DĚTÍ. 

Jak jsem již zmínila výše, v rámci zařazení průřezového tématu do ŠVP, 

jsem si vybrala zpracování předmětů přírodověda, vlastivěda a pracovní 

činnosti. Do předmětů jsem EV zařadila takto: 
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Dílčí výstupy 

ŽÁK: 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy, projekty a 
kurzy 

V 
L 
A 
S 
T 

rozlišuje mezi náčrty, plány a 
základními typy map; vyhledává 
jednoduché údaje o přírodních 
podmínkách a sídlištích lidí na 

mapách naší republiky, Evropy a 
polokoulí. 

určování světové strany 
v přírodě 

Enviromentální výchova 
- vnímání vztahů člověka 

a přírody 

1 
V 
Ě 
D 
A 

vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a 
kultury, jednoduchým způsobem 
posoudí jejich význam z hlediska 

přírodního, historického, politického, 
správního a vlastnického. 

orientace podle náčrtů, 
plánů a map 

Environmentální 
výchova - vnímaní 
vztahů člověka a přírody 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků 
živé a neživé přírody, princip 
rovnováhy přírody a nachází 

souvislosti mezi konečným vzhledem 
přírody a činností člověka. 

živá a neživá příroda, 
vztahy 

Environmentální 
výchova 

- vztah člověka k 
prostředí 

zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, 

zdůvodní podstatné vzájemné vztahy 
mezi organismy a nachází shody a 
rozdíly v přizpůsobení organismů 

prostředí. 

fauna a flora v 
jednotlivých podnebných 

pásech, přizpůsobivost 
organismů 

Environmentální 
výchova 

- ekosystémy 

P 
Ř 
Í 
R 
O 
D 
O 
V 
Ě 
D 

porovnává na základě pozorování 
základní projevy života na 

konkrétních organismech, prakticky 
třídí organismy do známých skupin, 
využívá k tomu i jednoduché klíče a 

atlasy. 

dělení organismů, práce 
s atlasy a klíči 

Environmentální 
výchova 

- základní podmínky 
života 

P 
Ř 
Í 
R 
O 
D 
O 
V 
Ě 
D 

zhodnotí některé konkrétní činnosti 
člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, 

které mohou prostředí i zdraví 
člověka podporovat nebo poškozovat 

člověk a příroda -
ekologie 

Environmentální 
výchova 

A 
využívá poznatků o lidském těle k 

vysvětlení základních funkcí 
jednotlivých orgánových soustav a 

podpoře vlastního zdravého způsobu 
života. 

péče o zdraví, lidské tělo 
- orgány 

Osobnostní a sociální 
výchova 

- osobnostní rozvoj -
sebepoznání a sebopojetí 
Environmentální 
výchova - zdravý životní 
styl 

předvede v modelových situacích 
osvojené jednoduché způsoby 

odmítání návykových látek. 

drogy - prevence, 
návykové látky 

Osobnostní a sociální 
výchova 

- osobnostní rozvoj -
seberegulace a 
sebeorganizace 

Environmentální 
výchova 
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Dílčí výstupy 

ŽÁK: 
Učivo 

Průřezová témata, 
mezipředmětové 

vztahy, projekty a 
kurzy 

P 
R 
A 
C 
0 
V 
N 
Í 

Č 
1 
N 
N 
0 
S 
T 
1 

vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své 

představivosti různé výrobky z 
daného materiálu 

práce s papírem 
- druhy a kvality papíru 

podle tvrdosti 
- skládání ohýbání, 

lepení, stříhání řezání 
- obkreslování šablony 

- práce s kartonem práce 
s modelovací hmotou 

- vlastnosti hmoty 
- různé techniky 

zpracování: válení, 
vtlačování, hnětení 

Environmentální 
výchova - šetření 
materiálem, třídění 

P 
R 
A 
C 
0 
V 
N 
Í 

Č 
1 
N 
N 
0 
S 
T 
1 

dbá na estetickou hodnotu výrobku 
se stavebnicemi provádí jednoduchou 

montáž a demontáž, pracuje podle 
slovního návodu, 

předlohy. 

konstruktivní práce se 
stavebnicí, sestavování 

modelů podle předlohy a 
podle představy 

práce s jednoduchými 
modely- montáž, 

demontáž-Merkur 
práce s odpadovými 

materiály- prostorové 
modely 

EV - recyklace odpadu-
globální souvislosti 

P 
R 
A 
C 
0 
V 
N 
Í 

Č 
1 
N 
N 
0 
S 
T 
1 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatné pokusy, 

umí ošetřovat rostliny během růstu, 
osvojí si základní znalosti o léčivých 

bylinách. 
ví o nebezpečí předávkování drog. 

podílí se na úpravě a ochraně 
životního prostředí 

druhy pokojových rostlin 
vhodné podmínky pro 

růst 
pěstitelská činnost -

ošetřování pokojových 
rostlin-kypření, rosení, 

přesazování 
klíčivost rostlin, 

přesazování rostlin, 
požadavky na životní 

podmínky 
exkurze - zahradnictví, 

botanická zahrada 
druhy léčivých rostlin a 

jejich využití 

EV - životní podmínky 
jejich ohrožování 

- ochrana životního 
prostředí 
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4. 3 REALIZACE VYBRANÝCH NÁMĚTŮ 
ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

TÉMA Č. 1 : PLANETA ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO 
STYLU 

Vybraná část školního projektu 

Cil: Poznávání zdraví jako nejdůležitéjší životní hodnoty, získávání 

základní orientace v názorech na to, co může zdraví prospět, i na to co 

zdraví ohrožuje a poškozuje. Aktivní zapojování do činností 

podporujících zdraví a do propagace zdravotně prospěšných činností ve 

škole. 

Organizace: Rozlosované skupiny dětí z 1. až 9. ročníku pracovaly 

v určených třídách s příslušným pedagogem. Rozlosování dětí provedl 

žákovský parlament. Vzniklo 13 skupin po 14 -15 dětech Pedagog 

dětem přiblížil téma, popřípadě poradil. Tvůrčí dílny se však 

nezúčastnil. 

Pomůcky: Staré časopisy, letáky hypermarketů, nůžky, výtvarné 

potřeby. 

TVŮRČÍ DÍLNA 

V této části projektu čekaly děti dva úkoly. Pracovaly ve dvou 

skupinách. 

Úkol pro první skupinu - 1 . stupeň 

Vytvořit koláž pod názvem: Co všechno ohrožuje zdraví, nebo naopak 

podporuje zdravý životní styl na čtvrtku formátu A3 (viz příloha č. 2). 
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Ohrožení Zdravý styl 

Úkol pro druhou skupinu - 2. stupeň 

Vytvořit herní plán stolní hiy na téma zdravý životní styl na čtvrtku 
formátu A2 (viz příloha č. 3 a 4). 

Obě skupiny pracovaly samostatně. Pouze kapitán celé skupiny 

kterého si žáci určili v úvodu projektu, mohl radit oběma skupinám' 

Menším dětem pomohl rozdělit formát čtvrtky a poradil, jak na to " 

U dětí z druhého stupně probíhala hlučnější diskuze , každý se snaži] 

přijít s nějakým nápadem. Po sjednocení nápadu některé z dětí 

vytvářely herní plán, jiné tvořily pravidla. 

Na splnění úkolu měly děti čas od 9.20 - 11.30 hodin. Po vyplnění 

úkolu a dokončení prací odnesl kapitán koláž i herní plán do knihovny 

školy, kde zároveň vyzvedl další pokyny k plnění projektu, kterými se 

v této části již nezabývám. 

Ostatní žáci ze skupiny uklidili třídu, ve které pracovali. 

Hodnocení projektu: Proběhlo formou ankety, kterou dostala každá 

skupina na závěr celého projektu (viz příloha č. 5 a 6). Takto získali 

pedagogové zpětnou vazbu na průběh projektu a další náměty 

k návštěvě jiných Planet. Dětem by se líbilo navštívit např. Planetu 

techniky, filmovou, hubnutí, umění, spánku ba i sexu. Nejvíce se 

dětem líbila část tvůrčí dílny. Jejím výsledkem byly zajímavé plakáty a 
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herní plány s tématikou zdravého životního stylu. V některé anketě se 

objevil i požadavek větší akčnosti a soupeření, jak tomu bylo na škole 

v přírodě ve Střelských Hošticích. Na otázku Chcete něco vzkázat 

organizátorům projektu odpovídaly děti kladně a vtipně např. „ Je to 

moc pěkné a už máme hlad a zdravíme Vás", „ Děkujeme a těšíme se 

na další", „Každý týden opakovat a navíc k dispozici gauč." 

Výsledkem tvůrčí dílny byly zajímavé plakáty a herní plány 

Vyhodnocení celého projektu proběhlo ve školní tělocvičně. Umístění 

skupin vyhlásila zástupkyně školy a také předala odměny. Tentokrát 

samou zdravou výživu (ovoce, müsli tyčinky aj.). 

TÉMA Č. 2 : PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 
PRIRODOVEDY 

Téma: Živá a neživá příroda 

Podtéma: Voda 

Vzdělávací cíl: Význam vody v životě živých organismů, druhy 

výskytu vody v přírodě, znalost koloběhu vody v přírodě 

Výchovný cíl: Spolupráce komunikace ve skupině, výchova k ochraně 

vody před znečišťováním, k neplýtvání s vodou. 

Pomůcky: Pracovní listy, učebnice, sklo, zrcátko, teploměr, nástěnný 

obraz koloběhu vody. 

Vztah ke klíčovým kompetencím: 

Žák posuzuje a experimentuje, posuzuje výsledky, uvádí znalosti do 

širších souvislostí, na základě jejich pochopení je využívá v praktickém 

životě. 

Žák nesnaží samostatně řešit problémy, hledat vhodné způsoby k řešení 

žák naslouchá druhým lidem, zapojuje se do diskuse, dovede 

komunikovat a spolupracovat s ostatními. 
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Žák pracuje ve skupině, dokáže poskytnout pomoc, poradit slabším 
spolužákům, podílí se na pravidlech práce. 

Žák se učí chápat potřebu kvalitního životního prostředí. 

Žák dodržuje pravidla při práci, plní své povinnosti, pracuje bezpečně 
s pomůckami. 

Na počátku hodiny se děti s učitelkou pozdraví. 

Motivace: O čem si dnes budeme povídat, se dozvíte, když vyluštíte 

tajenku, každý žák dostane papírek s tajenkou: 

1. nádoba ve které si myjeme ruce 

2. lesem nebo loukou obvykle protéká potok 

3. zmrzlá voda je 

4. do moře se vlévá 

1. U M Y V A D L 0 

2. 
P 0 T 0 K 

3. 
L E D 

Ř E K A 

4. 

Otázky učitele „Myslíte si, že bychom my lidé, zvířata a rostliny 

dokázali na Zemi existovat, žít bez vody? Zkusme vyjmenovat k čemu 

všemu vodu používáme. Myslíte si, že je pro nás voda vzácná?" 

Hlavní část : Žáci sedí v kruhu na koberci - výklad učitele 
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• Voda je nezbytnou životní podmínkou a živé organismy bez ní 

nemohou existovat, první živé organismy na Zemi se začaly 

vyvíjet ve vodním prostředí, v praoceánech, 

• voda je všudypřítomná kolem nás, ve všech organismech, 

• vyskytuje se v různých podobách - skupenstvích, 

• Celsiův teploměr k měření teplot, 

• bod varu, přechod do skupenství kapalného, 

• bod mrazu, přechod do skupenství tuhého. 

Otázka: „ Věděli byste co ovlivňuje, v jakém skupenství se voda 

vyskytuje? 

Pokus: Důkaz přítomnosti vody ve vzduchu 

- učitel přinese několik kousků studeného , vychlazeného skla 

(z lednice, za oknem ), sklo se po chvíli ve třídě orosí 

- „ Proč se tak stalo ?, Kde ještě tento jev můžeme vidět? " 

Následuje výklad a diskuse o koloběhu vody v přírodě - nástěnný 

obraz, (viz příloha č. 7) 

Diskuse: „ J e - l i voda pro nás tak vzácná, měli bychom ji chránit, 

zbytečně s ní neplýtvat a neznečišťovat ji. Dokážeme vysvětlit co, co 

vodu znečišťuje a jak můžeme znečišťování vody zabránit?" 

Skupinová práce: Učitel rozdělí žáky do skupin. Rozdá pracovní listy 

s úkoly (viz příloha č. 8) a malé zrcátko do každé skupiny na pokus. 

Žáci pracují v lavicích. 

Pokus: Důkaz přítomnosti v našem těle (žáci pracují podle pokynů na 

pracovních listech) 

Závěr: Kontrola pracovních listů, vlepení pracovních listů do sešitů 

místo zápisu, zhodnocení pokusu, zhodnocení práce ve skupinách. 

45 



Hodnocení: Tajenku vyluštili žáci velice rychle. Znali v jakém 

skupenství se voda vyskytuje a na pokus o důkazu vody ve vzduchu 

uváděli i další příklady např. sníh ve třídě roztaje, zmrzlé vousy svého 

otce, které teplem roztají a objeví se na nich krůpěje vody. Vzrušeně 

diskutovali o otázce, proč je voda vzácná, a jak bychom ji mohli chránit 

a zabránit jejímu znečištění. Velmi spontánně odpovídali na mé otázky. 

Chvilkami byla jejich diskuse ostřejší a hlučnější. Ve skupinách žáci 

pracují často a tak je vidět, že se stále více mezi sebou dokáží domluvit, 

vyřešit problém, poradit si navzájem a nejednat pouze „za sebe." Stejně 

ale občas dochází k hádkám a nesrovnalostem. Pracovní listy vyplnila 

většina žáků správně. Problémy, týkající se vody na naší planetě a 

nutnosti s ní zacházet šetrně, je žákům potřeba neustále přibližovat, aby 

si uvědomily, že tento zdroj je neobnovitelný. Samozřejmě přiměřeně 

jejich věku. 

TÉMA č . 3: PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

VLASTIVĚDY 

Téma: Ochrana přírody v České republice 

Podtéma: Chráněné krajinné oblasti (CHKO) a Národní parky (NP) 

České republiky 

Cíl: Vyhledávat a orientovat se v mapě, zapisovat do slepých map 

práce ve skupině 
Pomůcky: Nástěnná mapa ČR, vlastivědné mapy, pracovní listy 

Vztah ke klíčovým kompetencím: 

• Vést žáky k ověřování správnosti řešení problému, 

• seznámit žáky s různými druhy textů - mapy, 

• vést žáky k chápání základních vztahů souvisejících 

s environmentálními problémy, 
• ukázat žákům význam jednotlivých složek životního prostředí. 
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Vztah k průřezovému tématu: Utvářet ohleduplný vztah k přírodě i 
kulturním výtvorům a k hledání možností aktivního uplatnění při jejich 
ochraně. 

Motivace: 

Dnes se pokusíme shrnout a dát do souvislostí učivo o krajích naší 

republiky. Zmiňovali jsme se, mimo jiné, o pamětihodnostech, 

důležitých osobnostech, krásách přírody a nutnosti její ochrany v 

jednotlivých krajích 

Hlavní část: Diskuse - žáci sedí v kruhu na koberci a společně 

pokoušejí najít a správně formulovat odpověď na otázku učitele: 

Co si představíte, když vám řeknu zkratka CHKO? 

Co si představíte, když vám řeknu zkratku NP ? 

Jak se chovat v chráněných územích? 

Individuální práce: Učitel rozdělí dětem pracovní listy a stanoví ČÍ 

jejich vyplnění. V této části pracují žáci bez mapy. (viz příloha č. 9) 

Vyplněné pracovní listy odevzdají žáci po 5 - 8 minutách. 

Opakovači část: Společně si zopakujeme a připomeneme, jak vypadá 

povrch ČR. Učitel zopakuje s dětmi učivo o pohořích, nížinách vodstvu 

ČR - nástěnná mapa ČR, orientace v mapě. 

Skupinová práce: Učitel rozdělí žáky do skupin. Rozdá pracovní list 

(viz příloha č. 10). Každá ze skupin má možnost použít vlastivědnou 

mapu podle které mohou doplnit potřebné údaje. Pracují podle pokynů 

v pracovním listu. 

Závěr: Otázka učitele: 

Co myslíte, stačí pouze chráněná území vyhlásit? 

Diskuse dětí a učitele . Kontrola pracovních listů, zhodnocení práce ve 

ve skupinách, zařazení pracovních listů do portfolia žáka. 

Zadání domácí úlohy: Zjistěte, popřípadě připravte materiál o 
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přírodních parcích na území Prahy 

Hodnocení: Na počátku byly odpovědi rozpačité, žáci „lovili 

v paměti." Promítnout si „vše, co vím" o všech krajích není jednoduchá 

věc. O chráněných oblastech věděli, že jsou to území, která je třeba 

chránit, aby tam rostliny a živočichové měli podmínky pro život. Rozdíl 

mezi CHKO a NP vnímaly tak, že NP je větší a CHKO menší, ale 

v obou se člověk musí chovat slušně a dodržovat pravidla, aby přírodu 

nepoškodil (neodhazoval věci kolem sebe, netrhal žádné rostliny, chodil 

po vyznačených cestách, nekřičel...). Individuální vypracování 

pracovních listů bylo odevzdáno v časovém limitu a ve většině případů i 

odpovědi byly správné, někteří žáci si pletou pojem východ a západ). 

Ve vlastivědné mapě, kterou mají žáci na lavici se orientují lépe, než na 

velké mapě před tabulí (např. vždyť tady nic nenajdu, je tu toho tolik, 

kdo se vtom má vyznat...). Skupinové vyučování děti znají a tak 

pracují samostatně. Zvolí si osobu, která rozdělí úkoly ve skupině a 

v případě neshod rozhodne. Některé doplnění zadaného místa působilo 

žákům potíže např. Litovelské Pomoraví. V závěrečné diskusi žáci 

odpovídali na otázku zda stačí pouze chráněná území vyhlásit. 

Odpovědi byly různé - např. Ne, nestačí, je nutné vysazovat nové lesy 

(naučná stezka v Jizerských horách, kterou žáci absolvovali ve školním 

roce 2005/2006), vyznačovat nová místa, umisťovat informační tabule 

aj. Na splnění domácí úlohy dostali žáci čas jednoho týdne. Portfolio 

má založeno každý žák a zakládá tam vyplněné pracovní listy. 

Skupinové práce vystavuji v prostorách třídy. 

TÉMA Č 4: PŘÍPRAVA NA VYUČOVACÍ HODINU 

PRACOVNÍCH ČINNOSTÍ 

Téma: Problém recyklace odpadu. 

Podtéma: Výroba závěsného akvária 

Cíl: Praktické využití odpadových materiálů k výrobě 
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dekorativního předmětu, uvědomit si , že odpadový materiál lze 

využít při tvořivé činnosti. 

Pomůcky: PET lahve, barvy na sklo, temperové barvy, různý 

odpadový materiál, nůžky, lepidlo, pevná nit (silon ), jehly, provázky, 

stuhy. 

Vztah ke klíčovým kompetencím: 

• Používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, 

• přistupuje k výsledkům pracovní činnosti nejen z hlediska 

kvality, funkčnosti, hospodárnosti a společenského významu, 

ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany 

životního prostředí i ochrany kulturních a společenských 

hodnot, 

• chápe základní ekologické souvislosti, respektuje požadavky na 

kvalitní životní prostředí. 

Vztah k průřezovému tématu: 

• Přispívá k utváření zdravého životního stylu a vnímání 

estetických hodnot prostředí, 

• vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě, podněcuje 

aktivitu, tvořivost, toleranci a ohleduplnost ve vztahu 

k prostředí, 

• podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci a ohleduplnost ve vztahu 

k prostředí. 

Motivace: V přírodovědě jste se dozvěděli o množství odpadu, které 

lidstvo vytváří. Seznámili jste se pojmem recyklace a využitím 

odpadového niatriálu.Dnes se pokusíme vyrobit z odpadového 

materiálu dekorační předmět. Před týdnem jsme se domluvili, že si 

každý z vás přinese jakoukoliv PET láhev. Pokusíme se z nich vyrobit 

ryby a společně pak akvárium, kterým vyzdobíme objekt školy. 



Hlavní část: Žáci mohou upravit PET láhev do jakéhokoliv tvaru ryby. 

Záleží na jejich fantazii, důvtipu a odvaze se projevit. Mohou použít 

veškerý dostupný materiál. Na zhotovení mají časový limit dvou 

vyučovacích hodin. Mají ale také možnost si výzdobu ryby připravit 

(děti pracující s barvami na sklo, které schnou 24 hodin) a výrobek 

dokončit v dalších dnech. Dokončený výrobek každý ze žáků zavěsí na 

předem přesně určené místo. Po dokončení všech výrobků se všechny 

pohromadě zavěsí na chodbu školy, kde budou plnit dekorativní funkci. 

Takto vyzdobený prostor by měl vytvořit iluzi akvária (viz příloha č. 

11). 

Organizace: Pro materiál si děti docházejí na jednotlivá stanoviště ve 

třídě. Pracují samostatně i ve dvojicích, děti si mohou vybrat podle 

svých preferencí, vzájemně si pomáhají. 

Závěr: Zhodnocení dokončených výrobků, úklid třídy, dohoda o 

dokončení dalších ozdob. 

Hodnocení: Žáci se na tuto činnost velice těšili, téměř ihned si utvořili 

skupinky, ve kterých budou pracovat, dohadovali se jeden přes 

druhého, jak si svůj výrobek představují. Počátek hodiny byl chaotický. 

Žáci, kteří se rozhodli vyzdobit rybu barvami na sklo, museli nejdříve 

jednotlivé ozdobné prvky vytvořit na průhlednou fólii (košilka), ostatní 

žáci pracovali podle své fantazie bez zásahu dospělé osoby. PET láhev 

stříhali, láhev různě deformovali, kroutili jednotlivé ústřižky, 

nalepovali a malovali na ni. Po počátečním chaosu se žáci tvůrčím 

způsobem zabrali do práce, na jednotlivých stanovištích se jich 

nepotkávalo více, protože se postupně vystřídali (byli rozptýleni po 

celé třídě). Někteří žáci se rozhodli pro práci s barvami na sklo, utvořili 

skupinku, která si připravovala materiál pro výzdobu ryb. Tito žáci 

vdaném časovém rozpětí práci nedokončili, nicméně již měli 

připravenou PET láhev - rybu - k ozdobení. Svůj výrobek dokončili ve 

svém volném čase druhý den po vyučování. Některým žákům se tato 

činnost líbila tak, že vyrobili ryb více. Všichni se velice těšili, jak bude 
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vypadat finální verze společného výrobku. Všech 52 proměněných 

PET lahví se mně i mým kolegům velmi líbilo. Při zavěšování výrobků 

bylo nutné zapojit i pana školníka, protože v naší staré budově jsou 

vysoké stropy. Výsledný efekt předčil naše očekávání. Rodiče 

přicházející pro své děti do školní družiny i pedagogové z druhého 

stupně, kteří se o projektu doslechli, se vyjádřili o práci žáků velmi 

pochvalně. 
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5 VÝSLEDKY PRÁCE A JEJICH HODNOCENÍ 

Vzhledem ktomu, že děti očekávají hodnocení své práce po každé 

vyučovací hodině, projektu, práci okamžitě, rozhodla jsem se i v této 

práci pro tuto formu hodnocení - každá hodina je tedy ohodnocena 

zvlášť. 

Žáci jsou hodnoceni různými metodami: 

• Slovní formou, 

• známkou, 

• pochvalou, případně napomenutím 

• malou odměnou, pokud udělají něco navíc. 

Touto odměnou je pro žáky razítko sovy (Kukuly), která představuje 

symbol moudrosti a žáci si ji vybrali i za symbol své třídy. Jistě k tomu 

přispěl i fakt, že velká sova ze santalového dřeva zdobí interiér naší 

třídy. 
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ZÁVĚR 

Cílem mé práce bylo začlenění environmentální výchovy do ŠVP ZV 

pátého ročníku a praktické ověření možnosti jejího začlenění ve 

vybraných předmětech. Výběr tohoto tématu mě vedl k zamyšlení a 

prostudování forem a metod podporujících environmentální výchovu 

na 1. stupni ZŠ. Již od předškolního věku by se měli žáci seznamovat 

s problematikou životního prostředí, aby si utvořili hezký a zodpovědný 

vztah k přírodě. 

K pochopení jednotlivých souvislostí, principů a možných důsledků 

činnosti jednotlivce a skupin na životní prostředí, pomáhá žákům výuka 

na ZŠ prostřednictvím začlenění průřezového tématu EV do 

jednotlivých předmětů. 

Při začleňování EV do ŠVP ZV jsme kladli důraz na prostupnost tématu 

celým devítiletým cyklem základního vzdělávání (viz příloha č. 12, 13 a 

14). Dodržování výstupních témat bylo zachováno, snažili jsme se však 

vytvořit co největší prostor pro pedagoga v souvislosti se začleňováním 

konkrétních témat. 

EV lze zapojit skutečně do všech předmětů. Pokud probíhá začlenění 

průřezového tématu zajímavě a nenásilně, žáci jej nejen akceptují, ale 

také se o něj aktivně zajímají a vypracovávají zadané úkoly i nad rámec 

svých povinností. 

Zvláště záleží na tom, jakým způsobem je žákům toto téma 

interpretováno. K tomu, aby žáci zábavnou formou pracovali na 

různých ekologických výrobcích, projektech, větších akcích, je třeba se 

o problému životního prostředí něco dozvědět a jednotlivé poznatky 

dávat do souvislostí. 

Do výuky bych ráda do budoucnosti zařadila metodu brainstormingu a 

myšlenkovou mapu, se kterými jsem v hodinách zatím nepracovala. 
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Jsem přesvědčená, že tyto výukové metody žáky zaujali a posílili zájem 

o danou problematiku. 

Vytváření ŠVP ZV představovalo dlouhodobou záležitost, bylo třeba 

vynaložit společné úsilí všech pedagogů a vytvořit tak jednotný 

materiál, na jehož základě škola ZŠ T. G. Masaryka začne od školního 

roku 2007/2008 s výukou. 
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PŘÍLOHA Č. 1 
Přihláška k závěrečné bakalářské práci 

Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta 

Ustav profesního rozvoje pracovníků ve školství 
Hloubétínská 26,198 00 Praha 9, tel: 221 900 540; http://www.pedf.cuni.cz/uprp <; 

PŘIHLÁŠKA K TÉMATU ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

STUDENT 

Typ studia: Bakalářské kombinované studium 

Obor studia: Vychovatelství 

Příjmení, jméno, 
titul: 

Adresa 
bydliště: 

flusy/S*' 

Kontaktní e-mail: 

Kontaktní telefon: faý /J st 

ZÁVĚREČNÁ BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

Název 
pnhlašovaného 

tématu práce: 

iïflïï/ûfr/ M4JS/W 
f / i o w w ré/M ?/>'/ n ř ť W y e " s T&pbeWMßtefc« 

Cíl práce: 

" ' ' y 
V Praze dne / 

Podpis studenta: 

VEDOUCÍ ZÁVĚREČNÉ BAKALÁŘSKÉ PRÁCE .1 

Příjmení, jméno, 
titul: 

U S , d t t ^ M -

Kontaktní e-mail: 

Kontaktní telefon: 

Podpis vedoucího: 

http://www.pedf.cuni.cz/uprp


PŘÍLOHA Č. 2 
Koláž k tématu: Co všechno ohrožuje zdraví 
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PŘÍLOHA Č. 3 
Plán stolní hry 
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PŘÍLOHA Č. 4 
Plán stolní hry 
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PŘÍLOHA Č. 5 
Hodnocení projektu žáky 

HODNOCENÍ PROJEKTU - ZPĚTNÁ VAZBA 

1. Kolikátou planetu jsme již navštívili? Pokuste si vzpomenout na názvy planet. 

3 tjl^Áy - LChJh oOtyvJ. AUJL M<n/L AM'L ß4\*<\ ' I ň/jCi'^ ^ /jj&n 

2. Která se vám líbila nejvíce? 

AjflÁ*/ 

3. Kterou by jste rádi navštívili příště? 

J / • ' / / 
/JZ-CMfsw ^M AAj 

4. Která část dnešního projektu se vám libiïànèj" 

5. Co se naopak dnes nelíbilo? 

V / / 
AA. 

6. Jak se vám pracovalo ve vaší skupině? 

V 
^ • A t O U . 

7. Koho by jste pochválili? 

8. Chcete ještě něco vzkázat organizátorům projektu? 

Děkujeme za vyplnění, předejte vedoucímu družstva a ten odevzdá při vyhlášení výsledků. 

Za váš dnešní výkon si zajisté všichni něco 
zasloužíte, a tak posíláme něco ze zdravé výživy a 

malý mls. 



PŘÍLOHA Č. 6 
Hodnocení projektu žáky 

HODNOCENÍ PROJEKTU - ZPĚTNÁ VAZBA 

1. Kolikátou planetu jsme již navštívili? Pokuste si vzpomenout na názvy planet. 

ô ^(amt/d- ČOAÍ+ 

S. - ty^AoU^ AfvrU*. ^ t ^ 
2. Která se vám líbila nejvíce? ^ . - ^ ^ ^ 

$/iýArtJ«-

3. Kterou by jste rádi navštívili příště? 

r y w h 

4. Která část dnešního projektu se vám líbila nejvíce? 

M w 

5. Co se naopak dnes nelíbilo? 

j u f í 
IfA,c< 

6. Jak se vám pracovalo ve vaší skupině? 

AÍmzÚ 

7. Koho by jste pochválili? 
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(/ 

8. Chcete ještě něco vzkázat organizátorům projektu? 

/IftlctfvTj ( f o f J i Ociicl-k-VJ 

a AuJ A< /UC\ c j q f v i 
_ / 

Děkujeme za vyplnění, předejte vedoucímu družstva a ten odevzdá při vyhlášení výsledků. 

Za váš dnešní výkon si zajisté všichni něco 
zasloužíte, a tak posíláme něco ze zdravé výživy a 

malý mls. 



PŘÍLOHA Č. 7 
Pracovní list (přírodověda) - oběh vody v přírodě 

Oběh vody v přírodě 
Vyznačte na obrázku výraznými šipkami oběh vody v přírodě. 
(Mus í t e si uvědomi t , že t ep lý v z d u c h sice s toupá , a le ve větších v ý š k á c h s e 
p r u d c e o c h l a z u j e . Pokles teplot n a z n a č u j e tep lo tn í s tupnice . ) 

•oblast 
věčného sněhu a ledu 

* 

Znečišťování a ochrana vody 

Přemýšlejte, jak lze pri>pé: k čistotě vod. Možná řešení zakroužkujte. 
1) Nebudeme vodu používá: v p o m y s l u a zemždílscvi, nebudeme se umývat, vodu 

budeme pouze pí:. 
(!\ \zť'bi odoain ich vod >e nevyhneme. Musíme je však před vypuštěním co nejáo-

konalej i vyčistit v íi$«cfcli stanicích » č i n k á c h ) . 
^ Z a k á l e n - z e m i d í ú m hnojení poli uv.-K;. r:.i 'chcmickymi.} hnojivy. 

_ . . . - -r•• • Ma<í v e k p u H v a ; jen rr.aiá množství hnojiv tak: abv 4) Pole ivuó: /.<•• '•-•-v- * . 1 J 

r e d o c h i z e i o ke z n t M á w i m a . 
(55 Nabudeme umvvut ,-uca u vod a vodních zdroji, takže do vod se nedostanou m y c í 

prostředky, benzin a jiné podobné látky. 



PŘÍLOHA Č. 8 
Pracovní list (přírodověda) - Přítomnost a vlastnosti vody 

SïUipilUl 2 

Přítomnost a vlastnosti vod} 
A) Proveďte následující pokusy. Potom správně doplňte text. 

Je voda ve vašem těle? Na studené zrcátko nebo kousek čistého h l adkého skla 
zhluboka dýchnete a pozorujte, co se stane. 

Je voda v okolním vzduchu? Do teplé místnosti přineste kousek studeného 
Čistého hladkého skla a pozorujte, co sc stane. 

Přemýšlejte, proč se tvoří v zimě na oknech "ledové květy". 

i 
Po vydechnutí se zrcátko ( W ü j . Vydechovaný vzduch obsahuje 

Í /MXU, , neboť voda je fHdfrWJiA > v lidském těle. Ve mAiithxu je 

rovněž neviditelná vodní pára. Proto se ÚidiMhÁkr' v teplé místnosti orosí. 

"Ledové květy" vznikají v zimě ochlazením vodní páry na okenním skle a jejím 

/VWIAauáAO . 

zmryríitiín, vodnýfíúni. ar/si, vz(j/chu, přítjpÁna, studetyésklo 

Bj Doplňte body varu. tuhnutí (mrazu) a jejich teploty (t): 

= 0 °c ! 

IED <, ± KAPALNÁ ; — » VODNÍ 
VODA PÁRA 

bod AaJurwÁu bod íWtLU 



PŘÍLOHA Č. 9 
Pracovní list (vlastivěda) - Chráněná území a národní parky ČR 

CHRÁNĚNÁ ÚZEMÍ A NÁRODNÍ PARKY ČR 

Vyhlášením se lidé snaží zachovat původní krajinu s rostlinstvem 

a živočišstvem a přírodními zajímavostmi. Napište, které národní parky se na území ČR nacházejí: 

Vypište některé chráněné krajinné oblasti (CHKO): 

Znáte některou přírodní rezervaci? 
Která pravidla musí dodržovat návštěvník chráněných území? 

V KTERÉ ČÁSTI ČR SE NACHÁZEJÍ TYTO NÁRODNÍ PARKY(využij znalostí 
směrové růžice) 



PŘÍLOHA Č. 10 
Pracovní list (vlastivěda) - Chráněná území ČR 

CH R A N Ě N A Ú Z E M Í Č E S K É R E P U B L I K Y 

Chráněné k ra j inné oblasti 

1. Šumava 

2. Beskydy 

3. Bílé Karpaty 

4. Blaník 

5. Blanský les 

6. Broumovsko 

7. České středohoří 

8. Český kras 

9. Český ráj 

10. Jeseníky 

11. Jizerské hory 

12. Kokořínsko 

13. Křivoklátsko 

14. Labské pískovce 

15. Litovelské Pomoraví 

16. Lužické hory 

17. Moravský kras 

18. Orlické hory 

19. Pálava 

20. Poodří 

21. Slavkovský les 

22. Třeboňsko 

23. Žďárské vrchy 

24. Železné hory 

Národní parky 

1. Krkonošský národní park 

2. Národní park Šumava 

3. Národní park Podyjí 

4. Národní park České Švýcarsko 

Ostrav 



PŘÍLOHA Č. 11 
Výrobek - závěsné akvárium 



Vzdělávací oblast: 
Vyučovací předmět: 
Ročník : 
Vypracovala: 

Člověk a jeho svět 
Vlastivěda 
5. ročník 
Libuše Hrabáková 

Dílčí výstupy 
Žák: 

Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

Leden Leden Leden 
urči a vysvětli polohu svého bydliště nebo 
pobytu vzhledem ke krajinè a státu. 

orientace v místě a prostoru 

rozlišuje mezi náčrty, plány a základními 
typy map; vyhledává jednoduché údaje o 
přírodních podmínkách a sídlištích lidí na 
mapách naší republiky, Evropy a polokoulí. 

orientace podle náčrtů, plánů a map 
zeměpisné pojmy 

Enviromentální výchova -
vnímání vztahů člověka a 
přírody 

vyhledá typické regionální zvláštnosti 
přírody, osídlení, hospodářství a kultury, 
jednoduchým způsobem posoudí jejich 
význam z hlediska přírodního, historického, 
politického, správního a vlastnického. 

Evropa - státy a města Výchova demokratického 
občana - občanská společnost a 
škola 

zprostředkuje ostatním zkušenosti, zážitky a 
zajímavosti z vlastních cest a porovná 
způsob života a přírodu v naší vlasti i v 
jiných zemích. 

předávání osobních zkušeností z cest Multikulturní výchova -
kulturní diference 

využívá archivů, knihoven, sbírek muzeí a 
galerií jako informačních zdrojů pro 
pochopení minulosti; zdůvodní základní 

obrázky našich dějin, český stát, Velká Morava 

CZK-tí 
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dbá na estetickou hodnotu výrobku 

se stavebnicemi provádí 
jednoduchou montáž a demontáž, 
pracuje podle slovního 
návodu, předlohy. 

konstruktivní práce se stavebnicí, sestavování modelů podle 
předlohy a podle představy 

práce s jednoduchými modely- montáž, demontáž-Merkur 
práce s odpadovými materiály- prostorové modely 

EV - recyklace odpadu-globální 
souvislosti 

provádí jednoduché pěstitelské 
činnosti, samostatné pokusy, 
umí ošetřovat rostliny během růstu, 
osvojí si základní znalosti o léčivých 
bylinách. 
ví o nebezpečí předávkování drog. 
podílí se na úpravě a ochraně 
životního prostředí 

druhy pokojových rostlin 
vhodné podmínky pro růst 
pěstitelská činnost - ošetřování pokojových rostlin-kypření, 
rosení, přesazování 
klíčivost rostlin, přesazování rostlin,požadavky na životní 
podmínky 
exkurze - zahradnictví, botanická zahrada 
druhy léčivých rostlin a jejich využití 

EV - životní podmínky jejich ohrožování 
- ochrana životního prostředí 

zná zásady správného stolování, 
umí vytvořit jednoduché pohoštění, 
chová se přátelsky při kolektivních 
akcích. 

příprava jednoduchých pokrmů 
jednoduchá úprava stolu 



význam chráněných částí přírody, 
nemovitých i movitých kulturních památek. 
rozeznává současné a minulé a orientuje se 
v hlavních reáliích minulosti a současnosti 
naší vlasti s využitím regionálních specifik 

Přemyslovci, Lucemburkové, Jagellonci, Habsburkové 

srovnává a hodnotí na vybraných ukázkách 
způsob života a práce předků na našem 
území v minulosti a současnosti s využitím 
regionálních specifik. 

vznik ČSR, vznik ČR, území českého státu v proměnách času. 
tradice 

objasní historické důvody pro zařazení 
státních svátků a významných dnů. 

historický přehled - znalost významných dní v roce 

vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních 
období. 

Země, vesmír 

a Z. Č o .« bá ° n< < 



Vzdělávací oblast: 
Vyučovací předmět: 
Ročník: 
Vypracovala: 

Člověk a jeho svět 
Přírodověda 
S.ročník 
Libuše Hrabáková 

Dílčí výstupy 
Žák: 

Učivo 
Průřezová témata, 

mezipředmětové vztahy, 
projekty a kurzy 

objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a 
neživé přírody, princip rovnováhy přírody a 
nachází souvislosti mezi konečným 
vzhledem přírody a činností člověka. 

živá a neživá příroda, vztahy 
rozmanitost přírody 

Environmentální výchova 
- vztah člověka k prostředí 

vysvětlí na základě elementárních poznatků 
o Zemi jako součásti vesmíru souvislost s 
rozdělením času a střídáním ročních 
období. 

Země, vesmír 

zkoumá základní společenstva ve 
vybraných lokalitách regionů, zdůvodní 
podstatné vzájemné vztahy mezi organismy 
a nachází shody a rozdíly v přizpůsobení 
organismů prostředí. 

fauna a flora v jednotlivých podnebných pásech, přizpůsobivost 
organismů 

Environmentální výchova 
- ekosystémy 

porovnává na základě pozorování základní 
projevy života na konkrétních organismech, 
prakticky třídí organismy do známých 
skupin, využívá k tomu i jednoduché klíče a 
atlasy. 

dělení organismů, práce s atlasy a klíči Environmentální výchova 
- základní podmínky života 
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Vzdělávací oblast : 
Vyučovac í předmět : 
Ročník: 
Vypracovala: 

Č lověk a svet práce 
Pracovní činnosti 
5 .ročník 
Libuše Hrabáková 

Dílčí výstupy 

Žák: 

Učivo Průřezová témata, 
mezipředmětové vztahy, 

projekty a kurzy 
vytváří přiměřenými pracovními 
operacemi a postupy na základě své 
představivosti,různé výrobky z 
daného materiálu. 

práce s papírem 
- druhy a kvality papíru podle tvrdosti 

skládání, ohýbání, lepení, stříhání, řezání 
- obkreslování šablony 
- práce s kartonem 

práce s modelovací hmotou 
- vlastnosti hmoty 
- různé techniky zpracování - válení, vtlačování, hnětení 

OSV-týmová spolupráce 

zvládá jednoduché organizace práce, 
udržuje pořádek na pracovišti, 
nástroje ukládá na své míst. 
volí vhodné pracovní pomůcky 
nástroje a náčiní, vzhledem 
k použitému materiálu, 
dodržuje zásady hygieny a 
bezpečnosti při práci, poskytne 
první pomoc při úrazu kombinuje 
různé techniky zpracování, 
sám vybírá vhodné přírodní 
materiály. 

práce kombinované 
- aranžování, koláže 

práce s textilem 
- pomůcky při práci s textilem 
- druhy stehů 
- špendlení, stehování, vycpávání 

sestavení dílů 
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zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka 
v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou 
prostředí i zdraví člověka podporovat nebo 
poškozovat 

Člověk a příroda - ekologie 
Environmentální výchova 

využívá poznatků o lidském těle k 
vysvětlení základních funkcí jednotlivých 
orgánových soustav a podpoře vlastního 
zdravého způsobu života. 

péče o zdraví, lidské tělo - orgány Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj -
sebepoznání a sebepojetí 

uplatňuje účelné způsoby chování v 
situacích ohrožujících zdraví a v 
modelových situacích simulujících 
mimořádné události. 

chování v krizových situacích Osobnostní a sociální výchova 
- osobnostní rozvoj -
psychohygiena 

předvede v modelových situacích osvojené 
jednoduché způsoby odmítání návykových 
látek. 

drogy - prevence, návykové látky Osobnostní a sociální výchova 
-osobnostní rozvoj -
seberegulace a sebeorganizace 
Environmentální výchova 

ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou 
pomoc. 

poskytnutí první pomoci, prevence úrazů 

uplatňuje ohleduplné chování k druhému 
pohlaví a orientuje se v bezpečných 
způsobech sexuálního chování mezi chlapci 
a děvčaty v daném věku. 

sexuální výchova Osobnostní a sociální výchova 
- sociální rozvoj - poznávání 
lidí, mezilidské vztahy 
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POSUDEK ZAVERECNE BAKALARSKE PRAČE 

Jméno studentky: 
Obor studia: 
Téma práce: 

Vedoucí práce: 

posudek vedoucí práce 
Libuše HRABÁKOVÁ 
Vychovatelství, kombinované studium 
Návrh začlenění průřezového tématu ekologická ( environmentální ) 
výchova do programu 5. ročníku ZŠ a praktické ověření vybrané části 
při práci s dětmi 
doc. Ing Jitka Vodáková, CSc. 

Závěrečná práce Libuše Hrabákové má 56 stran textu a 14 příloh. Konkrétní zaměření tématu 
volila v návaznosti na své úkoly na pracovišti. 
Cíl práce byl splněn- autorka vypracovala návrh začlenění environmentální výchovy ( dále 
EV ) do ŠVP pro 5. ročník ZŠ, na které působí jako pedagog a vybrané náměty realizovala při 
práci se žáky. 
Struktura prací, které jsem vedla, byla rámcově dána a L. Hrabáková ji v podstatě dodržela. 
Název „ Výsledky práce a jejich hodnocení „ je ale uveden dvakrát ( s. 36 a 52)- krátká 5. 
kapitola je však věnována hodnocení práce dětí, které autorka používá při výuce, takže dc 
hodnocení výsledku ZBP nepatří. 
Autorka uvádí poměrně rozsáhlý seznam použitých informačních zdrojů, vlastní teoretickí 
část ( s. 8- 28) však obsahuje značně obecné údaje. Např. zkušenostem s EV dětí mladšíhc 
školního věku a vhodným metodám práce není věnována hlubší pozornost. Na několik; 
místech ( např. s. 20, 21 a 23) chybí odkaz nebo letopočet u jmen, nebo je uvedena nepřesni 
formulace. U citované diplomové práce chybí název, místo vzniku a letopočet. Schválen; 
verze RVP je z roku 2005 ( nikoliv 2004). Oficiální označení je Rámcový ( nikoliv rámcově 
vzdělávací program. Autorka také střídavě používá označení předmětu pracovní a praktick 
činnosti 
Pokud jde o metodiku práce a hodnocení výsledků, zaměňuje autorka metodiku práce n 
úkolech ZBP s didaktickými metodami používanými při výuce. Doporučuji, aby při obhajob 
referovala o hodnocení vytvořeného programu ( autorka zaměňuje na několika místec 
termíny program a projekt) vedením školy a o metodách, které použila pro hodnocer 
vybraných námětů ( vhodnost, účinnost, přiměřenost adal.) 
Po formální stránce má ZBP L. Hrabákové dobrou úroveň. Na několika místech jsou drobn 
neopravené překlepy. 
Téma ZBP bylo zaměřeno spíše prakticky, takže nevyžadovalo rozsáhlejší teoretické znalost 
Vlastní realizace vybraných námětů a jejich prezentace v práci však jsou dobře zpracovány 
v příloze přesvědčivě dokumentovány. 
Využití výsledků první části 4. kapitoly je nepopiratelné- je to součást ŠVP školy, kc 
autorka pracuje. Ověřené náměty přispívající EV jistě budou využívány i v dalších létech. 
Práci L. Hrabákové jsem mohla průběžně sledovat, takže oceňuji jak její úsilí p 
začleňování EV do výuky tak i při zpracování závěrečné práce. Doporučuji proto práci uzn 
jako závěrečnou bakalářskou práci ve studijním oboru vychovatelství. 

•y 
Praha, 26. dubna 2007. / 



Hrabáková Libuše - Návrh začleněni průřezového tématu ekologická 
(environmentální) výchova do programu 
5. ročníku ZŠ a praktické ověření vybrané části 
při práci s dětmi 

Rozsah práce - 74 stran, včetně seznamu použité literatury a 
příloh 

Cílem předložené bakalářské práce bylo navrhnout' a začlenit průřezové téma 
environmentální výchovy (dále jen EV) do školního vzdělávacího programu pro 
5. ročník základní školy a prakticky jej ověřit. V rámci praktické části se jednalo o úkoly, 
které spočívaly: 
1/ ve zpracování průřezového tématu EV a jeho zapracování do školního vzdělávacího 
programu pro 5. ročník Základní školy 
2/ v praktické přípravě programu výuky EV pro předměty vlastivěda, přírodověda a praktické 
činnosti 
3/ v praktickém ověření programu ve vlastní výuce, včetně reflexe a sebereflexe 

Práce má klasické členění, které obsahuje osm kapitol (úvod; teoretickou část, která 
obsahuje vymezení základních pojmů, historii ekologické výchovy, důležité cíle, principy a 
zásady environmentální výchovy a její návaznost na RVP ZV (2005) a ŠVP ZV, včetně 
charakteristiky průřezového tématu environmentální výchova; praktická část představuje 
podmínky na ZŠ, pro kterou autorka program připravila, metodiku školního programu 
environmentální výchovy a jeho následné ověření ve výuce; výsledková část hodnotí výsledky 
realizace vybraných námětů a správnost jejich zařazení do výuky i vzhledem k 
mezipředmětových vztahům; závěr; přehled informačních zdrojů; seznam příloh). 

Autorka vyhledala a použila v rešerši relevantní údaje z vhodné literatury a správně je 
interpretovala. 

Výsledky z vlastního zařazení EV do předmětů vyučovaných v 5. ročníku připraveného 
ŠVP, které tvoří převážnou část předložené bakalářské práce, jsou podrobně vyhodnoceny, 
okomentovány a podrobeny reflexi a sebereflexi. 

Z pohledu formální úrovně je práce napsána spisovnou češtinou, pouze v několika 
pasážích by si práce zasloužila srozumitelnější formulace. Odborné termíny jsou 
implementovány vhodně, k dokreslení řešené problematiky. Snad jen název kapitoly „Vývoj 
Environmentu v letech 1918 - 1989" není zvolen vhodně. Lepší by v tomto případě byla jeho 
česká náhrada; jeho skloňování není používáno běžně. Připravený ŠVP (pro předměty 
vlastivěda, přírodověda, pracovní činnosti), který je součástí výsledkové části práce a příloh, 
je přehledný a na vysoké profesionální úrovni. 
Vytyčené cíle v práci na téma „Návrh začlenění průřezového tématu ekologická 
(environmentální) výchova do programu 5. ročníku ZŠ a praktické ověření vybrané 
části při práci s dětmi" autorkou Libuší Hrabákovou byly splněny. Obecně lze konstatovat, 
že připravený program implementace EV do výuky 5. ročníku na ZŠ je možné využít v praxi i 
dalšími učiteli. Práci hodnotím kladně. Autorka sama iniciativně zvolila vybrané téma a 
vzhledem k tomu, že v současné době prochází naše školství rozsáhlými změnami v podobě 
zavádění nových kurikulárních programů do vlastní výuky na školách je aktuální. I zvolené 
téma implementace průřezového tématu EV do edukačního procesu bylo zvoleno vhodně, 
protože právě v době rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska 
podmínek udržitelného rozvoje, se stává právě tato výchova důležitou součástí výuky na 
všech typech škol v České republice. 

Práci mohu jen vytknout některé technické nedostatky, způsobené pravděpodobně 
v důsledku používání textového editoru. Správný název pro RVP ZV je Rámcový vzdělávací 



program pro základní vzdělávání (ne rámcově např. v klíčových slovech). Dvě kapitoly jsou 
vypracovány pod stejným názvem (kap. 4 a 5). Použité latinské výrazy by měly být napsány 
v textu kurzívou. Na straně 10 je citován pravděpodobně autor Moldan. V citacích autorů 
v kulaté závorce je podle bibliografických záznamů v souladu s mezinárodními normami ISO 
doporučeno psát pouze autora a rok vydání bez rozdělení čárkou. Některé publikované 
obrázky nemají odkaz v textu práce (kapitola 3.1). Pro snadnější orientaci by bylo vhodnější 
očíslování stran příloh. 

Prosím o vysvětlení: 
1/ Co autorka myslela výrazem „drobné plodiny" na str.7? 
2/ Práce mohla být doplněna nabídkou některých ekologických středisek. 
3/ Na straně 34 v plánu výuky pro implementaci EV autorka nabízí metody a formy práce bez 
konkrétních typů. Mohla by autorka doplnit některá využitelná zařízení v okolí její školy? 

Z výše uvedených důvodů doporučuji práci k obhajobě a hodnotím ji 

Výborně 

V Praze dne 24. 4. 2007 RNDrkjaroslava Pavelková, CSc. 


