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Strategie EVVO na naší škole 
 

 

Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty je dlouhodobý strategický 

dokument, jehož základní rámec vychází z RVP pro základní vzdělávání a ze Státního 

programu EVVO v ČR /usnesení vlády č.1048/2000/, k jehož realizaci vydalo MŠMT 

metodický pokyn pod č.j.16745/2008-22. 

 

 Cíle environmentální výchovy stanovené RVP 

Rámcový vzdělávací program stanovuje v 6. kapitole věnované průřezovým tématům cíle 

environmentální výchovy v oblasti vědomostí, dovedností a stanovuje sedm cílů v oblasti 

postojů a hodnot. 

Přínos průřezového tématu EV k rozvoji osobnosti žáka 

 
1. přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty 

2. vede k odpovědnosti ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů 

3. vede k pochopení významu a nezbytnosti udržitelného rozvoje jako pozitivní 

perspektivy dalšího vývoje lidské společnosti 

4. podněcuje aktivitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí 

5. přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání estetických hodnot prostředí 

6. vede k angažovanosti v řešení problémů spojených s ochranou životního prostředí 

7. vede k vnímavému a citlivému přístupu k přírodě a přírodnímu a kulturnímu dědictví 

 

 

          Náš školní program EVVO vychází ze Školního vzdělávacího programu Křesťanské 

ZŠ J.Husa, platného od 1.9.2008, v němž je environmentální výchova zařazena mezi priority, 

kodifikována forma její realizace na naší škole i do kterých vyučovacích předmětů se budou 

hlavní tematické okruhy promítat, neboť EVVO vychází z vědomostí z různých oborů,  zase 

se k nim zpět vrací a dává jim smysl. 

 
Ročník 

Téma 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

Ekosystémy  

Prv Vv 

Prč 

 

Prv Vv 

Prv 

 

Prv Vv 

Prč 

 

Prč Vv 

Vla M 

 

Prč Vv 

Vla M 

Hv 

 

D Př Z 

 

D Př Z  

Osv 

 

Př Z  

 

Př Z 

Základní podmínky života 

 

 
 Tv 

 
Tv Prv 

 
Tv Prv 

 
Tv Vla 

 
 Tv  Vla 

 
D Př  Z 

 
D Př  Z 

Osv 

 
Ch Př  Z 

 
Př Ch  Z 

 

Lidské aktivity a problémy 

životního prostředí 

 

Prv 

 

Prv 

 

Prv 

 

Vla 

 

Vla 

 

Ov Př 

Prč Tv 
Z 

 

Prč  M 

Př Tv Z 
Osv 

 

Ov Z Č 

Př D Ch 
Prč Tv 

 

Př Z Ov 

Ch Č Tv 

 

Vztah člověka k prostředí 

 

 

Prv Vv 
Prč 

 

 

Prv  Vv 
Prč 

 

Prv Vv 
Prč 

 

Vla Vv 
Prč 

 

Vla Vv 
Prč Č 

 

Ov Př 
Prč Vv 

Z 

 

 Př Prč 
Vv Z 

Osv 

 

Ov Př 
Prč Vv 

Z Č Ch 

 

Ov Př  
Vv Z Č 

Ch 
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V tomto smyslu Školní program EVVO doplňuje náš školní vzdělávací program,  

neboť jeho cílem je nenásilně implementovat ekologické obsahy do výchovně vzdělávací 

práce školy, a proto má svým širokým záběrem také spojující  funkci ve výchovně vzdělávací 

práci školy. 

 

Koncepce Křesťanské ZŠ a MŠ J.Husa chápe postavení EVVO ve výchovně vzdělávacím 

procesu jako klíčové a sjednocující, neboť z hlediska biblické antropologie je člověk 

správcem všeho stvoření, a je tedy plně zodpovědný nejen za svůj život ve všech jeho 

aspektech, ale nese zodpovědnost za vše, co ho obklopuje. 

Z tohoto pohledu tvoří environmentální výchova páteř výchovně vzdělávacího procesu. 

 

 

 

I. Organizace EVVO na škole 
 

 

Veškerou činnost k naplňování cílů EVVO řídí (ve spolupráci se zaměstnanci školy) 

koordinátor: 

      -    koordinuje a zpracovává školní program EVVO, 

- řídí plánování, organizaci a realizaci konkrétních aktivit v rámci školy, 

- řídí, kontroluje a eviduje naplňování cílů EVVO, 

- podílí se na vyhodnocování výsledků plnění výchovně vzdělávací práce, 

- spolupracuje s ostatními pracovníky školy:  

         poskytuje jim konzultace, 

         pomáhá jim začlenit EVVO do jejich práce, 

         rozděluje úkoly a deleguje určité kompetence,  

         sbírá jejich podněty a nápady a pomáhá je realizovat, 

         dle potřeby spolupracuje nejen s pedagogy, ale i provozními zaměstnanci školy,    

               navrhuje vedení školy zajištění nutných finančních i časových podmínek pro EVVO,                                                   

- podílí se na získávání prostředků na EVVO, 

- vyhledává možnosti a příležitosti k realizaci environmentální výchovy v okolí školy, 

- navazuje a podporuje kontakty se středisky ekologické výchovy a vhodnými 

                        neziskovými organizacemi, 

- účastní se dalšího vzdělávání a neustále rozvíjí své vědomosti a dovednosti, 

- prezentuje činnost školy v oblasti EVVO na veřejnosti. 

 

Pedagogický kolektiv 

- spolupracuje s koordinátorem EVVO, 

- podílí se na vytváření a úpravách školního programu EVVO, 

- plně využívá svých standardních vědomostí a dovedností a průběžně si je rozšiřuje  

                             samostudiem i účastí na vhodných seminářích, 

- dle pověření koordinátora zajišťuje plnění konkrétních úkolů EVVO, 

- doplňuje sbírku metodických návodů na výuku jednotlivých témat, 

- vyhledává možnosti a příležitosti k realizaci environmentální výchovy v okolí školy. 
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II. Výchovné a vzdělávací cíle 

 
Ve svém integrativním a komplexním charakteru EVVO spojuje oblast přírodovědnou, 

společenskovědní, technickou a esteticko – výchovnou. 

Všestranně rozvíjí klíčové kompetence definované v RVP ZV v kontextu vzájemných vztahů 

mezi člověkem a životním prostředím. 

 

 

a) Klíčové kompetence  
    

 kompetence k učení 

               -    rozvíjíme přirozenou touhu žáků objevovat nové informace o přírodě  

      a okolním světě 

- vedeme žáky k získávání informací vlastním pozorováním  

      a experimentováním 

- učíme žáky informace vyhledávat, třídit a řadit podle znaků 

- používáme odbornou literaturu, encyklopedie, internet, video apod. 

- vytváříme základy pro hlubší pochopení vzájemných vztahů mezi člověkem  

      a životním prostředím 

 

 kompetence k řešení problémů 
- klademe důraz na plánování a rozmýšlení způsobů řešení, hledání 

      jeho rozličných variant a výběru té nejvhodnější na základě diskuse 

- na základě žákova vlastního pozorování a vlastní zkušenosti mu umožňujeme 

      vyvodit závěr a ten obhájit 

 

 kompetence komunikativní 
- dáváme dostatek prostoru k diskusi a naslouchání 

- rozvíjíme schopnost žáků kriticky posuzovat a vyhodnocovat informace 

související s životním prostředím 

- při obhajobě vlastních názorů, zjištění a závěrů dbáme na správné a věcné 

vyjadřování 

 

 kompetence sociální a personální 
- učíme žáky aktivně využívat kooperativní a komunikační dovednosti jako  

      nástroje pro řešení problémů životního prostředí 

- vytváříme zodpovědnost za své jednání 

 

 kompetence občanské 
- vytváříme příležitosti k tomu, aby si žáci na základě vlastní zkušenosti 

uvědomovali přírodní a kulturní hodnoty ve svém okolí i městě a vnímali  

jedinečnost svého regionu i jeho problémy 

- vedeme je k pokoře a úctě k životu ve všech jeho formách 

- vytváříme u žáků schopnost ocenit svébytnou hodnotu i krásu přírody 

- pomáháme žákům chápat Zemi jako živý organismus 
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 kompetence pracovní 
- usilujeme o to, aby si žáci osvojili praktické dovednosti pro chování a pobyt 

      v přírodě i zacházení s přírodou a uměli je uplatňovat v každodenním životě 

- vedeme žáky k pochopení principů ekonomického nakládání s přírodními  

zdroji a odpadem 

- žáci by měli získat základní informace i přiměřené schopnosti 

pro minimalizaci negativních vlivů na životní prostředí 

- vedeme žáky k aplikaci získaných informací do praktického života (estetika 

třídy, třídění odpadu, zapojení do prací na údržbu okolí domova, školy…). 

 

 

 

                                  b) Výchovně vzdělávací cíle 

 
Výchovné a vzdělávací cíle směřují k tomu, aby environmentální gramotnost žáků 

/znalosti, postoje, dovednosti i jednání / přinesla změnu v přístupu dalších generací k Zemi 

jako k živému organismu a aby naše planeta byla znovu chována v úctě. 

 
Z dlouhodobého hlediska očekáváme především tyto výstupy: 

 

-  žák rád chodí do přírody, 

-  žák zná významné chráněné přírodniny v okolí svého bydliště, města Brna, na Moravě 

              i v ČR a tyto znalosti je schopen rozšířit i o realitu v Evropě i jiných kontinentech, 

- žák ví, kde najde ve svém okolí (městě, státě, kontinentě) významné přírodní a historické 

              objekty, kulturní památky a umělecká díla, 

- a záměrně je nepoškozuje, 

- žák se aktivně zapojuje do péče a ochrany přírody (vysadí strom, květinu, pečuje  

                   o živočichy…, třídí odpad apod.), 

 - žák si je vědom (a v přiměřené míře již v době dospívání využívat) přínosu přírody pro 

                   lidské zdraví ; např. pohyb na čerstvém vzduchu, léčivé rostliny, pozitiva 

                   přírodních materiálů v životě člověka, využívání obnovitelných zdrojů energie, 

- žák chápe principy udržitelného rozvoje a dokáže je v míře přiměřené věku aplikovat  

                    na své jednání. 

 

 

Žáci by měli získat tyto znalosti a porozumění (Knowledge and Understanding): 
 

 

*  Povědomí (Awareness), že životní prostředí je tvořeno různými složkami, např. fyzikální, 

     chemickou, biologickou, společenskou, kulturní. 

 

*  Povědomí, že všechny tyto složky jsou navzájem propojeny, a tedy změna v jedné může 

    ovlivnit některé nebo všechny ostatní. 

 

*  Povědomí, že každá lidská bytost je součástí této sítě a je na ní zcela a neustále závislá. 
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*  Porozumění (Understanding), že vše živé i neživé má své životní cykly, jejichž každý úsek 

     vývoje je důležitý. 

 

*  Porozumění, že složky životního prostředí jsou organizovány v systémech, ať už přírodních 

    nebo vytvořených člověkem - ekosystémy, společenstva, populace, národy, města. Složky 

    těchto systémů jsou navzájem propojeny a jsou přizpůsobeny podobným podmínkám. 

 

*  Porozumění, že tyto systémy se vyvíjejí (krátkodobě i dlouhodobě) jako odezva na měnící  

    se podmínky. 

 

*  Pochopení procesů, které jsou základem života, zejména toku energie a informací  

    a koloběhu látek, a pochopení jejich umožňujícího i omezujícího působení. 

 

*  Pochopení, že lidstvo ovlivňuje své prostředí využíváním a přemisťováním obnovitelných  

    i neobnovitelných zdrojů, jeho fyzickým narušováním a nakládáním (disposal) s odpady,  

    a porozumění, jak je prostředí ovlivněno růstem populace a využíváním technologií. 

 

*  Pochopení, že naše vlastní vnímání prostředí je ovlivňováno našimi biologickými 

    potřebami a schopnostmi, technickými prostředky, našimi zkušenostmi a touhami, a že 

    nemusí být stejné jako u druhých. 

 

*  Poznání (Recognition) různých souborů kritérií, podle kterých mohou být hodnoceny 

     změny životního prostředí: ekologických, ekonomických, energetických, estetických, 

    etických. 

 

 

 

     U žáků rozvíjíme: 
 

 

*  Rozvoj citu/smyslu (Development of a sense) pro ekologické hodnoty, přispívající ke 

     kvalitě prostředí, jako jsou rozmanitost, zachování (sustainability), přizpůsobivost, 

     odolnost, spolupráce, rovnováha. 

 

 

*  Rozvoj citu/smyslu pro společenské hodnoty, které přispívají ke kvalitě prostředí, jako  

   je uspořádání a ztvárnění (structural and design qualities), bezpečnost, pohoda, vztah mezi 

   náklady a užitkem, estetické hodnoty, myšlenky svobody, práv a povinností, kulturní  

   a etické hodnoty, spravedlnost. 

 

 

*  Pochopení, jak může být usměrňován proces změny životního prostředí, například 

    pomocí legislativy, plánování, přijetím dobrých ekologických politik doprovázených 

    kontrolou, pomocí úsilí dobrovolníků a dobrovolných organizací a osobní aktivitou. 
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Žáci by měli získat tyto: 

 

1.  Dovednosti (Skills) 

 

 * Pozorování/vnímání s využitím všech smyslů. 

 

*   Zaznamenávání, sbírání/shromažďování, třídění a prezentace informací. 

 

*   Používání druhotných zdrojů informací zahrnujících ústní podání a archivní zdroje. 

 

*  Třídění, hodnocení a vysvětlování číselných dat. 

                                                                                                                                                             

*  Používání nástrojů pro shromažďování, zaznamenávání a hodnocení dat. 

 

*   Formování zdůvodněných názorů, vyvážených mínění, formulace a ověřování hypotéz. 

 

*  Praxe v ohodnocování, předpokládání, projektování, plánování a řešení problémů. 

 

*  Tvořivá spolupráce s ostatními. 

                                                               

 

2. Postoje   (Attitudes) 

 

*  Péče a pocit zodpovědnosti za zdraví a dobrý stav celého prostředí. 

 

*  Kritický postoj k přijímaným informacím, prověřování předpokladů, 

   opatrnost vůči spolehlivosti osobních interpretací. 

 

*  Respekt k přesvědčení druhých, k důkazům a racionálním 

   argumentům. 

 

*  Smysl pro společenství s ostatními lidmi i ostatními živými bytostmi. 

 

*  Smysl pro souvislost s minulostí a budoucností. 

 

*  Uznání lidské schopnosti pracovat v rámci limitů prostředí a aktivně 

  tvořit budoucnost. 

 

*  Závazek přispívat vrozenými schopnostmi ke zlepšení kvality životního 

   prostředí. 
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III. Vzdělávací obsah  

     
 

 Žáci si rozšiřují a prohlubují informace z oblasti životního prostředí získané v jiných  

předmětech. 

 

 Na základě informací z různých vědních oborů a integrativního charakteru EVVO 

žáci chápou komplexnost vztahů člověka a životního prostředí. 

 

 Postupným propojováním, rozšiřováním i systematizací vědomostí a dovedností žáci 

získávají integrovaný pohled na environmentální problematiku. 

 

Environmentální výchova je členěna do tematických okruhů, které umožňují celistvé 

pochopení problematiky vztahů člověka k životnímu prostředí. Vede žáky k uvědomění si 

základních podmínek života a odpovědnosti současné generace za život v budoucnosti. 

                                 

 

 

Tematické okruhy 

 

 
- Základní podmínky života: slunce, voda, vzduch - ovzduší, půda,  

                                   ochrana biologických druhů, energie, přírodní zdroje. 

 

 
- Ekosystémy: les, pole, vodní zdroje, moře, tropický deštný prales, lidské sídlo /město,  

                            vesnice/, bio diverzivita, kulturní krajina. 

 

 

- Lidské aktivity a problémy životního prostředí: zemědělství, doprava, průmysl, 

                            odpady, změny v krajině, ochrana přírody a kulturních památek,  

                            dlouhodobé projekty zaměřené k růstu ekologického vědomí veřejnosti 

                            /Státní program EVVO, Agenda 21 EU / a jednotlivé místní akce. 

 

 

- Vztah člověka k prostředí: naše obec, náš životní styl, lokální ekologický problém, 

                              prostředí a zdraví, nerovnoměrnost života na Zemi. 

 

 

                      
  Vzhledem k věku žáků klademe důraz především na vybudování citových vazeb k životnímu 

prostředí a na rozvoj citlivého vnímání reality kolem. 
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IV. Metody a formy práce 
 
EVVO je neformálně řazena do jednotlivých předmětů a pro posílení jejího integračního 

a interdisciplinárního charakteru je dle časových, organizačních i jiných podmínek 

nepravidelně doplňována prvky projektového vyučování – od spojení 2 vyučovacích hodin až 

po projektové dny či týdny / školy v přírodě apod./, které pomohou žákům získat globální 

pohled na environmentální problematiku.                                                                                

Organizační formy výuky patří k vnějším činitelům vzdělávání. Ve spojení s metodami 

výuky vytváří předpoklady pro úspěšný průběh výuky.  

 

                       Přehled organizačních forem výuky 
 

 

podle vztahu k osobnosti žáka 

 výuka individualizovaná - zaměřuje se na svobodný rozvoj tvořivých možností žáka                    

a snaží se respektovat jeho potřeby, zvláštnosti a zájmy  

 výuka skupinová - rozdělení žáků třídy do menších útvarů (skupin), charakteristická je 

dělba práce, vzájemná pomoc a odpovědnost všech členů skupiny za dosažené 

výsledky, hovoří se také o kooperativní výuce, která přispívá k rozvoji sociálních 

vztahů 

 výuka hromadná (frontální, kolektivní) - vyznačuje se jednotnou prací žáků ve velké 

skupině s dominantním postavením učitele, umožňuje sdělit žákům ve vymezeném 

čase uspořádaně a přehledně větší množství poznatků k zapamatování, ale žáci 

zůstávají pasivní.   

 podle charakteru výukového prostředí 

 výuka ve třídě 

 výuka v odborných učebnách a laboratořích, v dílně 

 výuka na školním pozemku a v přírodě, terénu apod. 

 výuka v muzeu, apod. 

 vycházka, exkurze, cvičení, seminář 

 domácí úlohy, úlohy pro samostatnou práci mimo výuku 

podle délky trvání 

 vyučovací hodina (základní výuková jednotka) - v naší škole 45 minut 

 zkrácená nebo prodloužená výuková jednotka ve spojení s jiným vhodným předmětem, při 

školní olympiádě, soutěži apod. 

 tematické a projektové dny 

 vícedenní pobytové programy (školy v přírodě,školní výlety, kurzy, pobytové programy 

ve střediscích ekologické výchovy …). 
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                          Příklady metod uplatňovaných v EVVO 

 

 praktické činnostní metody v přírodě 

 experimentování  

 badatelská výuka – řízené bádání a objevování v různých místech zahrady, parku, 

přírodním prostředí (zaměřené např. na bylinky, brouky, výskyt stromů určitého druhu…) 

 péče o školní prostředí  

 práce na zahradě MŠ, pěstitelské činnosti 

 hry s ekologickou tematikou se zapojením smyslového vnímání přírody  

 terénní výuka, čtení v krajině, monitorování stavu jednotlivých složek životního prostředí 

 zkoumání (stop, přírodnin apod.) 

 kooperativní metody práce ve skupině 

 praktické činnosti ve prospěch životního prostředí 

 diskusní kruh (Moderátorem je učitel, spolumoderátorem či moderátorem může být žák. Učitel může 

vhodně volenými otázkami dovést žáky k učinění potřebného závěru. Cílem je diskutovat, reagovat na 

názory, předkládat argumenty, vyvozovat závěry. Rozvíjí se znalosti a dovednosti, ale též klíčové 

kompetence – sociální, personální,komunikativní a občanské.) 
 komunitní kruh *) 

 praktické činnosti ve prospěch životního prostředí 

 pozorování (čehokoliv: např. krajiny, okolí školy, přírodnin, živé i neživé přírody 

s využitím pomůcek: lupa, dalekohled…) 

*) Název komunitní kruh je od slova komunita, tedy společenství – platí zde stejná pravidla pro všechny, i pro 

učitele. Jeho cílem je rozvoj vztahů, vytváření soudržnosti, pocitu sounáležitosti a přijetí pro každého žáka, 

rozvoj emocionality.  Naprosto nutnou podmínkou pro naplňování tohoto cíle je vytvoření pocitu bezpečí u 

každého žáka. Otázky formulovat buď v první osobě množného čísla - co my (děláme, domníváme se, 

cítíme...) nebo ve třetí osobě jednotného i množného čísla - co někdo/co děti /co lidé (dělá/dělají - myslí - cítí).                                                                                   

Komunitní kruh má čtyři základní pravidla, která je třeba dodržovat.                                                                                                                            

1. Pravidlo naslouchání                                                                                                                                      
Velkou pomocí pro zajištění vzájemného naslouchání je první pravidlo: právo mluvit má jen ten, kdo má v ruce 

drobný předmět (kamínek, kaštan, mušličku...), který je předáván postupně po kruhu z ruky do ruky. Ostatní mu 

naslouchají, to znamená, že ho nepřerušují, nekladou žádné otázky, ani žádným způsobem nekomentují, co říká, 

to platí i pro učitele!                                                                                                                                                                           

2. Právo nemluvit                                                                                                                                                            
Když se někdo, na koho přišla řada, nechce vyjádřit, předá bez vysvětlování předmět dál. Toto pravidlo vytváří 

pocit bezpečí. V žádném případě nikdo - ani žáci, ani dospělý - nesmí naléhat, aby dotyčný "něco taky řekl",       

i kdyby některý žák nepromluvil v komunitním kruhu třeba celý školní rok. Dovednost "říci ne" je významnou 

komunikační dovedností, kterou neovládá řada dospělých. Je součástí dovedností, které mohou pomoci žákovi 

odolat nátlaku vrstevníků například při nabídce alkoholu, cigaret, drog. Tuto dovednost je třeba trénovat.                                                                               

3. Pravidlo úcty                                                                                                                                                      
Toto pravidlo znamená, že o nikom nemluvíme nepěkně, nikoho konkrétního nekritizujeme (ani přítomnou, ani 

nepřítomnou osobu), nikomu se nevysmíváme, nezpochybňujeme ani nesoudíme, co kdo řekl a co si kdo myslí.                                                                                                                                      

4. Pravidlo diskrétnosti, zachování soukromí                                                                                                                                

– v případě, že se diskutuje na témata osobního rázu, musí účastníci zachovávat mlčenlivost a pokud mají 

potřebu svoje myšlenky sdílet, nesmí nikoho jmenovat.                                                                                                                               

Komunitní kruh nemusí trvat dlouho. Jsou určité postupy, které ho mohou urychlit. Například nejdřív si 

mohou o otázce pohovořit žáci ve dvojicích, pak říct jen to podstatné. Může se domluvit signál (gesto, kterým 

zkrátíme delší projevy). Můžeme dát jasný časový limit: „ na komunitní kruh máme jen 10 minut, budeme se 

snažit o stručnost.“ 
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 problémová výuka*) 

 zapojení do programu střediska ekologické výchovy 

 pokusy s rostlinami 

 sběr přírodnin a vytváření sbírek 

 čtení či vlastní tvorba básní, říkadel, příběhů 

 hádanky 

 pranostiky 

 soutěže s přírodovědnou tematikou 

 poznávání starých řemesel, praktické ukázky, návštěva dílny (košíkářství, tkalcovství, 

včelařství apod.) 

 dramatizace 

 zapojení do programu střediska ekologické výchovy 

 pokusy s rostlinami 

 sběr přírodnin a vytváření sbírek 

 

*) Problémové vyučování u žáků podporuje rozvoj myšlení, schopnosti řešit problémy a překonávat obtíže. 

Žáci nemají na začátku všechny potřebné informace k úspěšnému vyřešení problému. Problémové vyučování je 

možné využít ve všech předmětech, nejvíce se však hodí do předmětů, které vycházejí z přírodních věd (fyzika, 

chemie, biologie, matematika). 

Velkou nevýhodou je časová náročnost, protože jednotlivé fáze, které jsou popsány níže, nelze přeskočit ani 

uspěchat.                                                                                                                                                                                                      

1. Zjištění problému (neboli identifikace problému). V této fázi si žáci uvědomí existenci nějakého 

konkrétního problému. Úkolem učitele je vymezit problém tak, aby byl všem jasný, aby žáky zaujal a motivoval 

je k jeho řešení. 

2. Orientace problému. V této fázi dochází ke zjišťování podstatných faktů a vztahů mezi nimi. Žáci hledají 

souvislosti daného problému. 

3. Hledání jádra problému. Na základě zjištěných faktů v předchozí fázi vymezíme otázky, na které hledáme 

odpověď (společně nebo individuálně). 

4. Stanovení hypotéz, domněnek. V této fázi hledáme vhodné metody, postupy a cesty, které povedou k 

vyřešení problému. Výzkumy uvádí, že na tvorbu hypotéz a přemýšlení o nich by měli mít žáci (posluchači) 

alespoň 10 minut. Je nutná maximální soustředěnost a aktivita žáků. 

5. Ověřování hypotéz (neboli verifikace hypotéz). V úkolem je zjistit, jestli zvolené cesty a metody vedou        

k řešení problému. V případě, že žádná z hypotéz nevede k řešení problému, vracejí se žáci k formulování 

nových domněnek. 

6. Vyslovení závěru, vyřešení problému. Je výsledkem správně stanovené hypotézy. V této fázi je také důležité 

ověření hypotéz.                  

Příklady problémových úloh:                                                                                                                                                                   
žáci mají za úkol doplnit neúplný text                                                                                                                                               

žáci hledají úmyslnou chybu v textu                                                                                                                           

žáci vyhledávají údaje, které do konkrétní úlohy nepatří                                                                                                            

žáci vybírají správné řešení z více nabízených možností                                                                                                       

žáci mají za úkol najít principy předloženého schématu                                                                                                                   

žáci vymýšlí důkaz pro nějakou definici a příklad porušení té definice.                                                                        

Příklady badatelských projektů:                                                                                                                                          

žáci mají za úkol zjistit, co se skrývá v potravinách a jaké informace zjistíme z etiket                                                                       

úkolem je zjistit co nejvíce informací o tom, jak si hrály děti ve středověku a v čem se lišily od dětí v dnešní 

moderní době                                                                                                                                                                                                 

kolik odpadu vyprodukuje naše rodina - např. týdenní sledování všeho, co rodina spotřebuje, děti to zapisují a 

následně porovnávají s ostatními. 
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 projektová výuka*) 

 čtení či vlastní tvorba básní, říkadel, příběhů 

 hádanky 

 pranostiky 

 soutěže s přírodovědnou tematikou 

 pozorování ptáků u krmítka 

 beseda s lesníkem, myslivcem 

 sběr přírodnin, žaludů a kaštanů pro zvířata do krmelce 

 dramatizace 

 stimulační hry (hráči vstupují do fiktivní situace a řeší nějaký momentálně fiktivní   

problém, který však mívá obvykle velmi reálné jádro - je blízký nějakému skutečnému 

problému. Hráči jsou přitom v této fiktivní situaci „za sebe“. Nehrají tedy jiné postavy, 

hrají ve smyslu: „já, jako bych byl v situaci, že…“. Někdy ale přijímají v rámci této 

situace i určitou sociální roli, a to opět „za sebe“: „já, jako bych byl v této situaci 

v sociální roli…“.) 

 shromažďování a třídění informací 

 volná hra dětí v různých přírodovědných koutcích, nebo v přírodě 

 stolní hry s přírodovědnými náměty (pexeso, …) 

 práce s didaktickými pomůckami (s modely přírodnin, přírodovědnými sbírkami, 

mikroskopy, literaturou…) 

 sběr papíru 

 nácvik třídění odpadů 

**) Při projektovém vyučování je řešen jeden přesně vymezený problém, je stanoven jasný a určitý cíl 

projektu, který je splnitelný a měřitelný. Celý projekt je koncentrován kolem základní ideje, základního tématu, 

který slučuje i více vyučovacích předmětů najednou, propojuje poznatky z různých oblastí s realitou. Žáci se 

zabývají jednou oblastí podrobně a nahlížejí ji z různých stran. 

 Projekt probíhá v jasně vymezeném časovém úseku (1, 2 i několik vyučovacích hodin, týden, měsíc…). 

 Vytváří takové situace, v nichž musí žáci projevit vlastní iniciativu. 

 Průběh projektu i jeho konečné výsledky jsou evaluovány podle předem daných měřítek - nutná je 

zpětná vazba - reflexe. 

 Projektové vyučování je nutně spjato s praxí, s reálným životem, umožňuje překlenout roztříštěnost  

poznatků a odtrženost výuky od reality života. Žáci se neučí na uměle vytvořených příkladech, ale na 

skutečných problémech. 

 Žáci vyvíjejí činnost skupinovou i individuální, nástrojem by měla být vzájemná diskuse, 

hledání kompromisu, argumentace a vzájemná kooperace (výuka propojuje různé metody). 

 Učitel se posouvá do role průvodce, poradce, motivátora, kouče. 

 Vždy končí konkrétním, hmatatelným výstupem (nástěnka, prezentace na počítači, pomůcka pro 

vyučování, plakát, mapa, dramatické představení, výstava, jídlo, obal, školní výlet, exkurze, trh s výrobky 

žáků apod.) Důležité je, aby každý žák mohl ukázat nebo říci: „Tuto část projektu jsem udělal já.“ 

Jádro projektu v následující posloupnosti kroků:                                                                                                              

1) Žáci pracují na praktickém úkolu.                                                                                                                                  

2) Žáci narážejí na obtíže, které překonávají studiem. 

3) Díky teoretickému poučení žáci mohou původní úkol úspěšně dokončit. 

 

Žáci jsou nejprve vrženi do nové situace, ve které se musí zorientovat a za pomoci studia se situací 

vypořádat.  
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 shromažďování a třídění informací 

 brainstorming  *)  

 návštěva zoo, muzea, knihovny, skanzenu, farmy apod. 

 seznámení s místními tradicemi, tradičním krojem, lidovým pracovním oděvem 

 vystoupení pro veřejnost (národopisné pásmo, lidové prvky) 

 vyprávění skutečných příběhů o lidech, kteří tady dávno žili, a j o jejich způsobu života 

 využívání situačního učení (Učitel vytváří umělou modelovou situaci s předem naplánovanými 

problémy, na něž žáci musí reagovat. Tak se vytvářejí různé vzorce chování – žák ví, jak má reagovat, což 

vytváří pocit sociální jistoty. Situace by měla být žákovi od počátku blízká a měl by co nejméně cítit, že je 

vychováván. Nejpřirozenější je učení na příbězích z knihy, filmu, seriálu…, kde problém není „osobní“. 

Učitel by měl: poskytnout informaci o problému, pomoci získat žákům vhled do problému, budovat 

povědomí, že i ostatní se zaobírají podobnými problémy, řídit diskusi o problému a pokud si žáci nevědí 

rady, nabídnout řešení problému.)  

 využívání prožitkového učení (Proces učení především zahrnuje vlastní iniciativu žáka, i když podnět 

přichází zvnějšku – cíleně jsou navozovány potřebné situace, nejčastěji formou hry. Pocit objevování, 

uchopení, porozumění vychází zvnitřku osobnosti. Tím, že žák proniká do problému, nalézá řešení, 

pojmenovává, co se dověděl, nachází smysluplnost získaného poznatku a této dovednosti pro život. Žák se 

plně soustředí na nějakou aktivitu a je pohlcen činností v každém jejím detailu.                                                    

Důležitá je síla prožitku, který je komplexní - zahrnuje všechny složky osobnosti v psychofyzické jednotě, 

nejde tedy pouze o rozumové či emocionální zaujetí. Celý proces je po celou dobu svého průběhu sledován 

a vyhodnocován s cílem dosáhnout co největšího rozvojového potenciálu.) 
 pěstební práce na zahradě (výsadby, péče, úklid listí…) 

 vybudování hmyzího domečku na školní zahradě a dalších prvků 

 třídění obrázků nebo přírodnin podle biotopů 

 určování přírodnin všemi smysly (hmatem, čichem, zrakem, sluchem i chutí) 

 poslech zvuků v přírodě, sluchové hry v přírodě, poslech zvuků na CD 

 ochutnávka včelích produktů, beseda se včelařem 

 sběr léčivých bylin 

 péče o živočichy a jejich pozorování v akváriu nebo teráriu 

 pokusy s vodou v různých skupenstvích 

 tvořivé aktivity v Vánocům, Velikonocům 

 péče o pokojové rostliny 

 pozorování klíčení semen a růstu rostlin 

 vytváření herbáře 

 sledování počasí 

*)  Brainstorming je skupinová technika zaměřená na generování co nejvíce nápadů na dané téma. Je založena 

na skupinovém výkonu. Nosnou myšlenkou je předpoklad, že lidé ve skupině, na základě podnětů ostatních, 

vymyslí více, než by vymysleli jednotlivě.                   Zásady brainstormingu:                                                                                                                                           

1) Před započetím ještě jednou problém zopakovat.                                                                                                         

2) Mluvit by měl v jednom okamžiku pouze jeden.                                                                                                                                                                                                                   

3) Po fázi vymýšlení přijde na řadu výběr nejlepších nápadů ze všech zapsaných.                                                   

4) Žádné hodnocení.   Zveřejněné nápady by neměly být nikým komentovány ani hodnoceny. I ten zdánlivě 

nejhloupější může inspirovat ostatní.                                                                                                                                                 

5) Podpora uvolněné atmosféry. U brainstormingu jde především o kvantitu nápadů. Pomáhá neformální 

prostředí, tým, který se navzájem zná (účastníci by se jinak mohli obávat, že se „shodí“ před ostatními),  žádná 

kritika ostatních. Dobrá nálada podporuje „rozbíhavé“ myšlení.                                                                                                                        

6)  Všechno zapisovat. Formální struktura brainstormingového týmu by měla obsahovat pouze zapisovatele, 

tedy člověka, který se nemusí nutně zúčastnit vymýšlení, ale zapíše všechny nápady které byly řečeny. Čím víc 

nápadů, tím pravděpodobnější je nalezení nejlepší varianty. 
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 aktivity spojené s oficiálním Dnem Země, Dnem stromů, Dnem bez aut, Dnem vody 

apod.; lze stanovit tematický třídní či školní den např. Den ptačího zpěvu 

 výtvarné a pracovní činnosti, dokreslování omalovánek, doplňování pracovních listů 

 prezentace výtvarných a pracovních výrobků pro širší veřejnost – výstavky 

 prezentace na webových stránkách 

 využití známého přírodního prostředí k pohybu a překonávání překážek 

 didaktické hry – viz příloha č.2 

 vyhledávání informací v klíčích a encyklopediích nebo jejich prohlížení – příloha č. 3.             

 

 

 

 

                             Metody hodnocení 
           

                                                                                                               

 pozorování žáka při práci, aktivitě a rozbor viděného (zapojení se do práce skupiny, třídního 

kolektivu, míra aktivity a zájmu, míra přispění k úspěšnému řešení problému či úkolu, spolupráce a 
vzájemná pomoc....); zohledníme též sebehodnocení žáka nebo vzájemné hodnocení v rámci 

pracovní skupiny 

 rozhovor a jeho vyhodnocení 

 ohodnocení fotodokumentace 

 hodnocení pracovních listů 

 hodnocení výtvarné a pracovní činnosti (= výkres, výrobek…) 

 ohodnocení žákova slovesného zpracování tématu (báseň, povídka…), vytvoření křížovky 

 ohodnocení prezentace výsledků pozorování, bádání a pokusů 

 uspořádání výstavy0 

 hodnocení spontánního chování dětí v přírodě 

 hodnocení řešení problémových situací, zaměřených na environmentální výchovu 

 rozbor pozorovacích a pokusných aktivit žáků 

 komunitní a diskusní kruhy na dané téma a jejich vyhodnocení 

 rozbor práce s literaturou 

 vyhodnocení správných odpovědí při určování přírodnin, kulturních památek … 

 písemné a výtvarné zachycení pozorované reality (záznamové archy, nákresy …) 

 didaktické testy 

 ústní zkoušení 

 referát 

 ohodnotíme účast v soutěži 

 ohodnotíme také případné zapojení žáka do mimoškolních ekologických aktivit 

 hodnotíme přispění žáka k rozšíření přírodovědných sbírek či jinou podobnou 

dobrovolnou aktivitu, která se vymyká požadavkům školy. 

Hodnocení a klasifikace se zahrnuje do známky předmětu, v němž je daná část 

environmentální výchovy a vzdělávání praktikována, s ohledem na skutečnost, že                     

životní prostředí (jehož součástí je lidská bytost) je tvořeno různými složkami (např. 

fyzikální, chemickou, biologickou, společenskou, kulturní) a že všechny tyto složky jsou 

navzájem propojeny. 
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Při práci se řídíme těmito zásadami: 

 
1. Implementace ekologicko – výchovných obsahů do reálného výchovně vzdělávacího 

procesu musí být přirozená a nenásilná. 

 

2. Je nutné využívat aktivizující formy a metody práce, aby žáci byli motivováni,  

       emotivně naladěni a do výchovně vzdělávacího procesu zapojeni všemi složkami  

       své osobnosti. 

 

3. Učivo zaměřujeme globálně i regionálně, úpravami a doplňky textu  reagujeme 

        na současnou situaci v této problematice doma i ve světě. 

 

      4.    Při  EVVO usilujeme o rozvoj kritického myšlení žáků a umění správné  

            diskuse, s důrazem na věcnou argumentaci. 

 

5. EVVO neprobíhá pouze na teoretické úrovni. Organizujeme různé  

      praktické činnosti, při nichž žáci mohou získané vědomosti a dovednosti uplatnit 

      v reálné situaci (např. pozorování a pokusy přímo v přírodě, ve škole či v některém 

      z ekologických školících center). 

 

6. Žáky vedeme k tomu, aby přebírali zodpovědnost za své chování a pěstujeme 

      u nich návyky a dovednosti ekologicky příznivého jednání. 

 

7. Rozvíjíme nejen prosociální vlastnosti i postoje žáků,  

      ale i pozitivní klima ve škole a třídě.    

 

 

 

Veškerou výchovně vzdělávací práci směřujeme k tomu, aby EVVO neprobíhala jen ve 

škole /formální vzdělávání/, ale i v rámci volnočasových aktivit /neformální vzdělávání/ 

a aby plynule přešla do osobního života žáků, to je do jejich neorganizovaného volného 

času /informální učení/. 

                             *  *  * 
Školní program environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty byl v této podobě schválen 

pedagogickým sborem dne 10.10.2016. 

 

 

V Brně dne 12.10.2016 
                                                Vypracovala:  Mgr. Zdeňka Řezníčková, 

                                                                               koordinátora EVVO 

  

                                                                             a Mgr. Hana Kličková,    

Přílohy:                                                                 ředitelka školy 

1. Základní témata a jejich řazení 

2. EKO HRY 

3. Literatura 

4. Podmínky pro EVVO na škole. 

5. Seznam ekol. organizací v Brně (kontakty) 
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