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Environmentální výchova

 

Úvod

Doporučené očekávané výstupy

Informační zdroje                                   



Úvod

Potřebnost Environmentální výchovy vyplývá z reality současného světa, s níž jsme denně 

konfrontováni. Lidská činnost přispěla ke vzniku řady globálních problémů, kterými je nutné se 

v zájmu udržitelného rozvoje zabývat a jejichž řešení již nelze dlouhodobě odkládat. Environmen-

tální výchova vybavuje žáky specifickými kompetencemi, které směřují k odpovědnému environ-

mentálnímu chování, tj. takovému chování, kdy lidé berou při svém rozhodování v potaz dopady 

možných řešení na životní prostředí a zapojují se do aktivit určených ke zvýšení kvality životního 

prostředí a kvality vlastního života.

Doporučené očekávané výstupy průřezového tématu Environmentální výchova jsou přiřazeny 

k nově vymezeným klíčovým tématům, která byla definována na základě osvědčených zahranič-

ních modelů environmentální výchovy a více akcentují hlavní cíl environmentální výchovy, důraz 

na rozvoj osobnosti žáků ve smyslu odpovědného environmentálního chování. Environmentální 

výchova má výrazně interdisciplinární charakter a vyžaduje od žáků mnohé vědomosti z příro-

dovědných i společenskovědních oborů. Propojování poznatků a zkušeností z různých oborů je 

využíváno pro praktické řešení konkrétních environmentálních problémů. Na gymnáziích je vhod-

né přejít od problémů s místní problematikou postupně k problematice globální, věnovat dosta-

tečnou pozornost rozvíjení výzkumných dovedností a zabývat se akčními strategiemi zejména 

z právní a politické oblasti.

Klíčová témata pro gymnázia jsou stejná jako u základního vzdělávání, doporučené očekávané 

výstupy pro gymnázia navazují na doporučené očekávané výstupy základního vzdělávání a dále 

je rozvíjejí. Klíčová témata jsou dále vzájemně provazována prostřednictvím pěti propojujících 

témat. Následující schéma ukazuje jejich vzájemný vztah.

Vztah mezi klíčovými a propojujícími tématy:



Klíčová témata Senzitivita a Zákonitosti mají své těžiště v základním vzdělávání, pro gymnaziál-

ní vzdělávání jsou stěžejní klíčová témata Výzkumné dovednosti, Problémy a konflikty a zejména 

Akční strategie. Environmentální výchova by měla vycházet z místního kontextu, je proto žádoucí, 

aby si každá škola zachovala prostor pro jeho zohlednění.

Každé klíčové téma je stručně popsáno v charakteristice, která je vodítkem k dosahování dopo-

ručených očekávaných výstupů, ať už je environmentální výchova realizována formou integrace, 

projektu, či samostatného předmětu.

Propojující témata (Vztah k místu, Přesvědčení o vlastním vlivu, Osobní odpovědnost, Koopera-

tivní dovednosti, Environmentální postoje a hodnoty) nejsou vázána na jednotlivá věková obdo-

bí. Mohou být rozvíjena napříč klíčovými tématy, která pomáhají upřesnit a vzájemně provázat. 

Obohacují klíčová témata a doporučené očekávané výstupy o jiný úhel pohledu a představují 

další rozměr průřezového tématu. Podrobněji jsou popsána až za doporučenými očekávanými 

výstupy.

Obsah stávajících tematických okruhů přirozeně prolíná nově navrženými klíčovými tématy. 

Následující tabulka ukazuje vazbu mezi klíčovými tématy a tematickými okruhy Environmentální 

výchovy z RVP G.

Klíčové téma Stávající tematické okruhy z RVP G

1. SENZITIVITA Člověk a životní prostředí

2. ZÁKONITOSTI Problematika vztahů organismů a prostředí
Člověk a životní prostředí

3. PROBLÉMY A KONFLIKTY Člověk a životní prostředí

4. VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI   
                 A ZNALOSTI 

Životní prostředí regionu a České republiky
Problematika vztahů organismů a prostředí

5. AKČNÍ STRATEGIE Člověk a životní prostředí 
Životní prostředí regionu a České republiky

To, čeho by měl žák na gymnáziu v environmentální výchově dosáhnout, v sobě zahrnuje i vý-

stupy určené pro nižší věkové kategorie. Na výstupy doporučené pro základní školu je důleži-

té navazovat, případně se k některým vracet, pokud nebyly v základním vzdělávání dostatečně 

rozvinuty. Doporučené očekávané výstupy jsou orientační a nikoliv striktně zavazující, vždy je 

potřeba respektovat individuální potřeby a zájmy žáka.

 



Doporučené očekávané výstupy

Klíčové téma: Senzitivita
(Tematický okruh: Člověk a životní prostředí)

Charakteristika:
Klíčové téma rozvíjí citlivost, vztah a empatii vůči přírodě a životnímu prostředí, včetně citlivého 

vztahu ke zvířatům a rostlinám. Je základním předpokladem k projevení zájmu učit se o životním 

prostředí, cítit o něj starost a podnikat kroky k jeho ochraně. Rozvíjením environmentální sen-

zitivity ovlivňujeme motivaci žáků diskutovat a zkoumat otázky životního prostředí, jde o klíčo-

vou vstupní oblast environmentální výchovy. Učitelé na gymnáziích mají jen omezenou možnost 

environmentální senzitivitu rozvíjet, nelze dosahovat předem určeného stupně environmentální 

senzitivity. Přesto je důležité se o to v rámci možností snažit. Pomoci může spolupráce s or-

ganizacemi, které se zabývají výchovou v přírodě, a s centry nabízejícími pobytové programy 

v přírodě. Pro rozvíjení environmentální senzitivity se doporučuje zabezpečit žákům častý kontakt 

s přírodou a prostor pro samostatné interakce s přírodou a pro její poznávání, důležitým doplňu-

jícím podnětem může být četba knih, sledování vhodně vybraných filmů nebo konfrontace se 

ztrátou či ohrožením přírody v okolí.

Doporučené očekávané výstupy:
Žák:

vyjádří libovolnými uměleckými prostředky detaily a strukturu různorodých přírodních •	

objektů, při studiu detailů využívá znalosti z ostatních vzdělávacích oborů
porovná rozdíly v interpretaci krajiny ve výtvarném umění a literatuře různých kultur •	

a epoch
diskutuje podobnosti a rozdíly mezi chováním lidí a zvířat, porovnává faktory, které •	

lidské a zvířecí chování ovlivňují
zaujme stanovisko k tomu, zda a v jakých ohledech je oprávněné, aby byly lidské zájmy •	

nadřazeny zájmům ostatních živých tvorů
reflektuje proměny svého osobního vnímání konkrétního místa v přírodě v průběhu •	

času

Klíčové téma: Zákonitosti 
(Tematické okruhy: Problematika vztahů organismů a prostředí,
Člověk a životní prostředí)

Charakteristika:
Klíčové téma se zaměřuje na znalosti základních principů fungování životního prostředí, tedy to, 

„jak to obvykle v přírodě chodí“.

Nejdůležitější zákonitosti nacházíme: (1) v tocích energie a koloběhu látek; (2) v potravních vzta-

zích (producenti —> konzumenti —> dekompozitoři); (3) ve vztazích mezi organismy a prostředím 

(nároky organismů na prostředí; rovnováha a narušení ekosystému; rozmístění organismů ve 



vztahu ke klimatickým podmínkám; význam limitujících faktorů; nosná kapacita prostředí, adap-

tace na stresové faktory prostředí); (4) v sociální struktuře populací a společenstev (konkurence 

mezi organismy s podobnými nároky na životní prostředí; rodičovské a sexuální chování apod.); 

(5) v antropogenním vlivu na životní prostředí.

Záměrem environmentálního vzdělávání je, aby žák těmto zákonitostem porozuměl – všímal si 

v přírodě jejich projevů, dokázal vyhledávat další příklady a propojoval si je s vlastním životem 

a chováním. K osvojování dílčích výstupů také lze využít laboratorní a terénní formy výuky (vy-

cházky do přírody, exkurze např. do čistírny odpadních vod) nebo zařazení aktivit, ve kterých žáci 

mohou samostatně prozkoumat, jak daný princip působí. Výukové aktivity je tak možné propojo-

vat s příklady z každodenního života žáků. 

Doporučené očekávané výstupy:
Žák:

vysvětlí princip fotosyntézy a popíše koloběh uhlíku•	

v popisu (zobrazení) globálního cyklu vybraného prvku označí místa lidského vlivu •	

(např. zemědělství, průmysl) a popíše změny oproti přirozenému cyklu
vysvětlí na konkrétním příkladu z praxe termín nosná kapacita prostředí a porovná jed-•	

notlivé teorie, které se zabývají odhady o nosné kapacitě globálního ekosystému
rozliší různé druhy přírodního prostředí a interpretuje rozdíly mezi nimi na základě zna-•	

losti podmínek prostředí (např. bučina roste na kyselém podloží ve vyšší nadmořské 
výšce)
ukáže na modelových příkladech vliv prostředí na morfologické znaky organismů•	

vyhodnotí rozdíly mezi rozkladem přírodních a člověkem vyrobených (zejména synte-•	

tických) látek (např. listy vs. plasty)
vysvětlí hlavní principy technologií výroby elektrické energie, úpravy a čistění vody, •	

zacházení s odpady a porovná tyto procesy s obdobnými přírodními (např. tok energie 
potravním řetězcem, rozklad látek v přírodě, samočistící schopnosti vody)
vysvětlí vliv lidské činnosti na populační dynamiku vybraného druhu a uvede důvody •	

pro lidské zásahy do populační dynamiky organismů (ochrana druhů vs. hubení vybra-
ných organismů)
na vybraných příkladech porovná vliv tzv. konvenční a tzv. ekologicky šetrné technolo-•	

gie (např. ekologické a konvenční zemědělství) na životní prostředí

Klíčové téma: Problémy a konflikty
(Tematický okruh: Člověk a životní prostředí)

Charakteristika:
Klíčové téma se zabývá objektivně existujícími problémy životního prostředí, které mohou, ale 

nemusí být způsobeny lidskou činností. Problémy vznikají tehdy, je-li v ohrožení něco, co je pro 

někoho hodnotou. Environmentální problémy jsou kriticky zkoumány pomocí metod přírodních 

a společenských věd a žáci se zde seznamují s jejich podstatou a vědeckou reflexí. Environmen-

tální konflikty označují společenskou diskusi o řešení problémů. Konflikty vznikají ze střetu růz-



ných názorů a jejich hodnotových východisek na řešení daného problému. (např. černá skládka 

u místního lesa je environmentální problém, cesty k jejímu odstranění mohou vést k environmen-

tálnímu konfliktu).

Klíčové téma je vhodné rozvíjet až poté, co si žáci osvojili určitou míru environmentální senzitivity 

a porozumění ekologickým principům. Téma, které se rozvíjí zejména na 2. stupni základní školy 

je na gymnáziu dále prohlubováno. Důležitější než souhrnný a „povrchní“ přehled o existujících 

problémech je, aby žáka problém zaujal a přijal jej za svůj. Vybrané problémy a konflikty je tře-

ba učit do hloubky analyzovat. Při analýze dochází k rozvíjení kritického myšlení a nahlížení na 

konflikt z hlediska přírodních i společenských věd. Ke zkoumání problémů a konfliktů je vhodné 

využít metody práce s textem, simulační hry, filmy či internet, důležitou částí je, je-li to vzhledem 

k povaze konfliktu možné, i průzkum v terénu.

Doporučené očekávané výstupy:
Žák:

využívá své znalosti o ekologických principech a výzkumné dovednosti k tomu, aby •	

zkoumal problémy lokálního, regionálního i globálního charakteru z hlediska environ-
mentálního, ekonomického a sociálního
zhodnotí důsledky vybraného problému na přírodní a společenské procesy•	

identifikuje důvody, na jejichž základě se z environmentálního problému stává environ-•	

mentální konflikt
analyzuje názory a postoje skupin participujících na konfliktu (např. solení silnic v chrá-•	

něné oblasti z hlediska různých zájmových skupin: ochránci přírody vs. správa silnic)
rozliší různé přístupy k řešení problému/konfliktu a vyhodnotí jejich efektivitu•	

formuluje, kriticky zhodnotí své stanovisko na řešení daného problému/konfliktu a na-•	

vrhne možné alternativní cesty k jeho řešení

Klíčové téma: Výzkumné dovednosti a znalosti
(Tematické okruhy: Životní prostředí regionu a České republiky,
Problematika vztahů organismů a prostředí)

Charakteristika:
Klíčové téma rozvíjí schopnosti žáků samostatně zkoumat environmentální problémy a konflikty 

a vyhodnocovat jejich možná řešení. Žáci formulují jednoduché výzkumné otázky a navrhují zá-

kladní postup výzkumu, sbírají potřebná data a učí se je uspořádat, vyhodnotit a interpretovat. 

Na jejich základě vyvozují závěry, vyhodnocují možná řešení, zaujímají k nim vlastní stanoviska 

s příslušným odůvodněním a prezentují výsledky své práce.

Rozvoj výzkumných dovedností může probíhat ve dvou fázích. V první fázi si žáci osvojují vybrané 

dovednosti pod vedením učitele. Ve druhé fázi žáci využívají získané dovednosti v samostatně 

řešeném výzkumném projektu (např. zjišťují postoje místních obyvatel k plánovanému investiční-

mu záměru). Žáci tak přirozeně přecházejí k samostatné analýze, učitel se stává průvodcem.



Podle alternativní strategie si žáci nejlépe osvojí potřebné dovednosti přímo při analýze samo-

statně zvoleného problému či konfliktu. Potřeba rozvíjet příslušnou dovednost se tak objevuje 

v kontextu zkoumaného problému a žáci jsou k jejímu osvojení přirozeně motivováni. Tento po-

stup je náročnější a vhodný jen pro skupiny žáků se zkušenostmi s projektovou výukou.

Doporučené očekávané výstupy:
Žák:

porovná výhody a nevýhody kvantitativního a kvalitativního výzkumu; zvolí typ výzku-•	

mu podle výzkumné otázky
realizuje samostatně nebo ve spolupráci s dalšími žáky celý výzkum (hypotéza, návrh •	

postupu, získávání dat, vyhodnocování dat, interpretace dat)
při práci na výzkumu respektuje zásady výzkumné etiky, přistupuje ke zkoumanému •	

problému nezávisle, zkoumá problém z více stran a odlišuje vlastní hodnotové soudy 
od objektivní analýzy
prezentuje výsledky svého bádání vně školy i veřejnosti•	

Klíčové téma: Akční strategie
(Tematické okruhy: Člověk a životní prostředí, Životní prostředí regionu 
a České republiky)

Charakteristika:
Klíčové téma se zaměřuje na rozvíjení znalostí a dovedností potřebných k tomu, aby žáci mohli 

přijmout takové jednání, které v dané situaci povede k environmentálně nejpříznivějším důsled-

kům. Odpovědné environmentální chování může souviset s jednou či více z následujících oblastí: 

(1) ekomanagementem (jednání, ve kterém jsou žáci v přímém kontaktu s přírodou či přírodními 

zdroji); (2) spotřebitelstvím (jednání, ve kterém žáci ovlivňují trh využitím své kupní síly, tj. např. 

nákup výrobků s ekoznačkou); (3) přesvědčováním (jednání, kdy žáci ovlivňují jiné lidi k odpověd-

nému environmentálnímu chování); (4) politickými akcemi (jednání, ve kterém žáci např. komuni-

kují se zastupiteli, dospělí pak mohou rozhodovat o výběru kandidátů při volbách); (5) právními 

akcemi (jednání, kdy žáci využívají existující právní nástroje, tj. např. píší petice či dávají podněty 

k trestnímu stíhání, dospělí pak se mohou účastnit různých rozhodovacích procesů).

Akční strategie by měly být rozvíjeny zejména na střední škole. Jejich rozvíjení by mělo přirozeně 

navazovat na výzkum a analýzu zvolených environmentálních konfliktů tak, aby žáci byli sami 

motivováni k tomu je řešit. V rámci řešení rozvíjejí potřebné dovednosti (např. jak psát dopis na 

úřad, jak sehnat finanční podporu projektu, jak argumentovat, jak vyhodnotit ekologické dopady 

výrobku) i znalosti (např. kde získat informace, jaké mají možnosti řešení, jaké existují ekoznač-

ky). Je důležité volit témata tak, aby žáci zažili alespoň částečný úspěch. Zásadní je rozvíjet 

v žácích přesvědčení, že je v jejich možnostech stav životního prostředí ovlivnit. Přestože žáci 

jsou výukou motivováni a vedeni k odpovědnému environmentálnímu chování, nesmí být toto 

chování po žácích požadováno jako součást školních povinností, ale musí vždy zůstat svobodnou 

volbou každého žáka.



Doporučené očekávané výstupy:
Žák:

zmapuje stav životního prostředí v okolí a identifikuje problém, který může vlastní-•	

mi silami/ve skupině řešit; naplánuje činnosti, které povedou k řešení; vyhodnotí míru 
úspěšnosti řešení pomocí vhodných indikátorů
srozumitelně prezentuje výsledky vybrané akce ke zlepšení životního prostředí spolu-•	

žákům, rodičům, veřejnosti; vysvětluje příčiny problému, důvody k jeho řešení a postup 
řešení a dosažený výsledek
rozliší úrovně, na kterých je možné vybrané environmentální konflikty řešit (úroveň •	

jednotlivce, skupiny lidí, státní, mezinárodní, tj. na úrovni EU a globální úrovni); pro 
každou úroveň uvede příklad řešení/akce (vlastní chování, petice, ovlivnění politického 
rozhodování apod.); vyhodnotí míru možného vlastního zapojení na jednotlivých úrov-
ních
posuzuje možnosti jednotlivých nástrojů pro řešení vybraného problému životního pro-•	

středí v místě; navrhuje postup, jakým by využil daného nástroje pro uplatnění vlastní-
ho názoru na řešení problému
vysvětlí princip fungování občanskoprávních nástrojů ovlivňování životního prostředí •	

(např. petice, místní referendum, správní řízení, ovlivňování územního plánování)
zdokumentuje konkrétní příklad, ve kterém se občané aktivně zasadili o řešení en-•	

vironmentálního problému; analyzuje souvislost mezi výsledným stavem problému                    
a zásahem občanské iniciativy
porovná silné a slabé stránky environmentálních politik vybraných politických stran•	

Propojující témata environmentální výchovy

Vztah k místu
Vztahem k místu se rozumí rozvíjení vědomí sounáležitosti žáka s místem a regionem, ve kte-

rém žije. Vztah k místu má čtyři základní dimenze: (1) biofyzikální, vyjadřující žákovu znalost 

geografie a ekologie místa; (2) psychologickou, která odráží žákovu identifikaci s místem a je-

ho schopnost vnímat a ocenit jedinečnost místa; (3) sociokulturní, která je utvářena znalostí 

příběhů spojených s místem a interpretací historie a současnosti využívání místa společností 

(4) politicko-ekonomickou, vyjadřující porozumění názorům na využívání různých zájmových skupin 

a možnostem pro vlastní aktivní ovlivňování budoucího vývoje místa.

Vztah k místu představuje průřezovou dimenzi environmentální výchovy, která by měla být rozví-

jena a prohlubována napříč celým kurikulem. Učitel může rozvíjet identifikaci žáka s místem spolu 

s rozvojem environmentální senzitivity, diskutovat o jeho udržitelném rozvoji, řešit místní envi-

ronmentální konflikty, rozvíjet výzkumné dovednosti na místní problematice, apod. Doporučuje 

se propojovat školu s místní komunitou a jejími problémy i reáliemi. Školy mohou využívat místní 

pamětníky, žáci mohou studovat historii místního přírodního parku a realizovat v něm naučnou 

stezku, školní jídelny mohou odebírat produkty od místních farmářů apod.



Přesvědčení o vlastním vlivu
Přesvědčením o vlastním vlivu (tzv. interní ohnisko kontroly) se rozumí to, že žák bude přesvěd-

čen o tom, že je v jeho možnostech ovlivňovat svým rozhodováním životní prostředí obecně 

i v konkrétních konfliktech. Současně žák odmítne názor vyjadřující opak – to, že jedinec nic ne-

zmůže a o problémech rozhoduje někdo jiný – „ti nahoře“, zákony trhu či přírody. Pro rozvíjení 

tohoto postoje je klíčové dávat žákům prostor pro vlastní iniciativu a umožňovat jim zapojovat se 

do takových úkolů, ve kterých mají šanci zažít úspěch spojený s konkrétním pozitivním dopadem 

na životní prostředí. Propojující téma je svázáno především s klíčovými tématy Problémy a kon-

flikty a Akční strategie.

Osobní odpovědnost
Osobní odpovědností je zde míněno to, že žák přijme svůj díl odpovědnosti za existující environ-

mentální problémy a stav životního prostředí, propojí je se svým životem a je ochoten podílet se 

na jejich řešení. Žáci by proto měli dostat příležitost k tomu přijímat ve škole odpovědnost za 

úspěch společných projektů i dílčích aktivit.

Kooperativní dovednosti
Schopnost žáka spolupracovat s ostatními a budovat s nimi přátelské a kooperativní klima ve 

třídě je předpokladem pro práci s aktivními formami výuky environmentální výchovy. Spolupráce 

žáků se proto objevuje při rozvíjení všech klíčových témat. V rámci výuky by kooperativní doved-

nosti měly být rozvíjeny pomocí aktivit na budování důvěry, rozvíjení komunikačních dovedností, 

schopností plánovat práci, určovat si cíle a dalších. Pro efektivní rozvíjení klíčových kompetencí 

environmentální výchovy je také důležité zohlednit klima ve třídě, respektive vývojovou fázi sku-

piny podle zásad tzv. skupinové dynamiky.

Environmentální postoje a hodnoty
Environmentálními postoji se rozumí stanoviska, která žáci zaujímají k životnímu prostředí a jeho 

složkám, problémům, environmentální politice, technologiím, aktivitám, apod. (Např.: Lidé by se 

měli více uskrovnit a méně jezdit autem.) Environmentální hodnoty představují určité obecné 

kvality či objekty, kterých si ceníme (čisté životní prostředí, environmentální spravedlnost apod.). 

Postoje a hodnoty se rozvíjejí v rámci všech klíčových témat environmentální výchovy. Je vhod-

né zařazovat například diskusní aktivity, ve kterých žáci identifikují vlastní postoje a hodnoty 

a porovnávají je s hodnotami a postoji ostatních. Současně je vhodné si uvědomit, že samotné za-

stávání příznivých environmentálních postojů ještě nevede k odpovědnému environmentálnímu 

chování a je pouze jednou z rozvíjených oblastí.



Informační zdroje

CELKOVÝ KONCEPT:
Excellence in Environmental Education - Guidelines for Learning (Pre K-12). North American 

Association for Environmental Education, 2004 [cit. 2011-05-25].

Dostupné z WWW: http://www.naaee.org/npeee/learner_guidelines.php

Standardy Severoamerické asociace pro environmentální výchovu volně dostupné na internetu. 

Dokument obsahuje přehled teorie popisující východiska materiálu, množství pečlivě formulova-

ných očekávaných výstupů a modelové příklady z praxe.

DAŇKOVÁ, L., KULICH, J., TOUŠKOVÁ, B. Škola pro život II. Jak na ekologickou/environmentální 

výchovu po zavedení Rámcových vzdělávacích programů. Praha : Sdružení středisek ekologické 

výchovy Pavučina, 2009. ISBN 978-80-903345-9-5 [cit. 2011-05-25].

Dostupné z WWW: http://www.pavucina-sev.cz

Souhrn materiálů vhodný zejména pro školní koordinátory environmentální výchovy. Obsahuje 

kapitoly s teoretickým zarámováním environmentální výchovy, metodikou, příklady hodin a pro-

gramů i další zdroje pro koordinaci environmentální výchovy.

SENZITIVITA:
CORNELL, J. Sharing Nature with Children Volume I and II, Nevada City, CA : DAWN Publications, 

1979 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.sharingnature.com/index.php

Publikace nabízí soubor tzv. Cornellových ekoher, tj. aktivit, které probíhají převážně v přírodě 

a umožňují rozvoj environmentální senzitivity. Aktivity jsou zařazovány postupně ve 4 fázích: 

Zaujetí, Pozornost, Přímá zkušenost a Sdílení. Cornell klade důraz na prožívání a atmosféru 

daného okamžiku.

MATRE, S. V., HOESSLE, K. Earthwalks: Earth Magic. Greenville : The Institute for Earth Education, 

1980 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.eartheducation.org/

Publikace popisuje ucelený program - tzv. Procházky po Zemi v rámci tzv. Výchovy o Zemi. Obsa-

huje aktivity na smyslový kontakt s přírodou. V jejich rámci prochází děti v přírodě 60-90 minut 

dlouhou cestou, na které formou tajemných a netradičních úkolů zažívají netradiční smyslové 

zkušenosti s přírodou (např. sbírají vůně, všímají si detailů, kreslí zvuky apod.).

WITT, R. Vnímejme přírodu všemi smysly. Horní Maršov : SEVER, 2008.

Výběr aktivit inspirovaných Výchovou o Zemi a Josephem Cornellem v češtině. Několik desítek 

námětů ke hrám v přírodě, které bystří smysly a učí dívat se na své okolí srdcem. Vhodné zejmé-

na pro čtenáře, kteří znají metodiku a potřebují stručný přehled aktivit.

ZÁKONITOSTI:
AMANN, M. A KOL. Pojďme na to od lesa. Příručka ekologické výchovy a lesní pedagogiky. Vim-

perk : Správa Národního parku a CHKO Šumava, 2003.

Rozsáhlá publikace shromažďující aktivity zaměřené na porozumění fungování lesního ekosys-

tému a na reflexi prožitku lesa.



KOLEKTIV AUTORŮ. Hrajeme si na přírodu. Brno : Lipka, 2008.

Publikace obsahuje drobnější aktivity, na kterých lze ilustrovat některé zákonitosti přírodních 

dějů a také dopady vlivu lidské činnosti na životní prostředí. Hry jsou jednoduché a často spojené 

s pohybem.

MARX, J. Ekologické hry. Olomouc : Dům dětí a mládeže v Olomouci, 1992.

Sborník jednoduchých her s tematikou vybraných ekologických principů a vztahů v přírodě. Urče-

no především pro menší děti.

PROBLÉMY A KONFLIKTY:
ČINČERA, J., KLÁPŠTĚ, P., MAIER, K. Hry a výchova k občanské společnosti. Praha : BEZK, 2005.

Knihy obsahují různé komplexní aktivity zaměřené převážně na řešení environmentálních pro-

blémů a diskusi nad konflikty. Metodika je zaměřená zejména na diskusní techniky a simulační 

hry.

NÁDVORNÍK, O., VOLFOVÁ, A. Globální rozvojové vzdělávání. Praha : Člověk v tísni, 2004.

Informace o vybraných globálních problémech a příklady aktivit zpracovaných do formátu vyu-

čovací hodiny.

KOLEKTIV AUTORŮ. Bohouš a Dáša: Klima v tísni. Praha : Člověk v tísni, 2009 [cit. 2011-05-25]. 

Dostupné z WWW: www.varianty.cz

Metodický materiál obsahuje jednotlivé výukové lekce pro 2. stupeň ZŠ a SŠ zaměřené na téma 

klimatické změny. V lekcích žáci zjišťují informace o environmentálních problémech a analyzují 

konflikty (např. na základě novinových článků apod.).

VÝZKUMNÉ DOVEDNOSTI A ZNALOSTI:
KOLEKTIV AUTORŮ. Metodika programu GLOBE. Praha : Sdružení TEREZA, 2009 [cit. 2011-05-

25]. Dostupné z WWW: http://globe.terezanet.cz/

Metodika programu GLOBE nabízí prostor pro rozvoj výzkumných dovedností v oblastech hydro-

logie,fenologie, pedologie, vegetačního pokryvu a meteorologie. Program nabízí žákům praktické

postupy pro zkoumání a pozorování životního prostředí v okolí školy. Vede ke spolupráci žáků

a pedagogů, přirozeně podporuje přírodovědné předměty.

AKČNÍ STRATEGIE:
BARDWELL, L. V., MONROE, M. C., TUDOR, M. T. Environmental Problem Solving. Theory, Practice 

and Possibilities in Environmental Education. Troy : NAAEE, 1994.

Publikace srovnává čtyři různé přístupy pro rozvíjení výzkumných a akčních dovedností. Kromě 

teoretického zarámování a popisu metodiky kniha obsahuje konkrétní příklady školních projek-

tů.

HUŠKOVÁ B. et al. Učíme se dobře rozhodovat pro budoucnost. Budování vztahů mezi školami, 

obcemi a správci veřejných pozemků a prostor cestou místně zakotveného učení a zapojování 



občanů. SEVER a Partnerství, 2010 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: www.skolaprozivot.cz

Publikace popisuje základy metodiky místně zakotveného učení, kterou používá program Škola 

pro udržitelný život. Učitelé získají v publikaci náměty, jak žáky zapojit do rozhodování v obci 

a jak společně měnit okolí školy k lepšímu.

KOLEKTIV AUTORŮ. Příručka pro školy. Program Ekoškola. Praha : Sdružení TEREZA, 2007 [cit. 

2011-05-25]. Dostupné z WWW: www.ekoskola.cz

Metodika programu Ekoškola nabízí prostor pro rozvoj akčních strategií zejména v oblasti ekoma-

nagementu. V programu žáci snižují ekologický dopad školy a svého jednání na životní prostředí 

a zlepšují prostředí ve škole i jejím okolí. Program je určen pro celou školu, vede ke spolupráci 

žáků, učitelů, vedení školy i místní komunity.

SOBEL, D. Place-Based Education: Connecting Classrooms & Communities. Barrington : The Orion 

Society, 2005 [cit. 2011-05-25]. Dostupné z WWW: http://www.ecoliteracy.org

Publikace obsahuje řadu praktických příkladů projektů zaměřených na vztah k místu a řešení 

jeho problémů z amerických škol. 

 



www.nuv.cz
www.rvp.cz


