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CHARAKTERISTIKA ZÁŽITKOVÉHO BLOKU 
Hlavné a čiastkové ciele zážitkového bloku: Hlavným cieľom zážitkového bloku je odhaliť 
vnímanie a postoje študentov a študentiek k prírode. Identifikácia kognitívnych, afektívnych 
a behaviorálnych aspektov prepojenosti s prírodou napomáha následne rozvíjať zručnosti, 
ktoré sú nevyhnutné pre každodenné uvedomelé správanie sa a budovanie postojov  
priaznivých k životnému prostrediu. Zážitkový blok tiež posilňuje vlastnú zodpovednosť 
jednotlivca vo vzťahu k životnému prostrediu, k lokálnym a globálnym problémom 
a klimatickým zmenám. Podporuje aktívny prístup k zdravému životnému štýlu nielen pre 
človeka, ale i pre planétu a kľúčovú rolu jednotlivca v ďalšom vývoji ľudskej spoločnosti. 
 
Priblíženie obsahového zamerania:  
Súčasné výskumné zistenia poukazujú na fakt, že ak sa ľudia cítia byť súčasťou prírody a sú 
s ňou viac spojení, cítia väčšiu zodpovednosť za jej ochranu a za starostlivosť o ňu. To, do 
akej miery sa teda pri ochrane a starostlivosti o prírodu zapájame, závisí od vnímania prírody 
ako súčasti vlastnej identity. P. W. Schultz1 opisuje tri komponenty, ktoré tvoria konštrukt 
prepojenia s prírodou. Kognitívna zložka je jadrom spojenia s prírodou a týka sa toho, ako sa 
človek cíti v prírode integrovaný. Afektívna zložka je zmysel, ktorý jednotlivec vidí  
v starostlivosti o prírodu a behaviorálna záväzok jednotlivca chrániť prírodné prostredie. 
Sociálny psychológ a ekopsychológ J. Krajhanzl2 považuje za užitočné opisovať vzťah človeka 
k prírode a životnému prostrediu najmenej v piatich oblastiach: akú má človek potrebu 
kontaktu s prírodou, ako zvláda svoj pobyt v prírode, ako je k prírode esteticky vnímavý, aká 
je jeho etika vzťahu k prírode a okoliu a ako sa človek správa k životnému prostrediu 
globálne (nakupovanie, bývanie a pod.). Ako ale sám tvrdí, málokto má týchto „päť 
pohromade“. Z týchto súčasných informácií vychádza i zážitkový blok. Snaží sa odhaliť 
a posilniť vzťah študentov a študentiek k prírode, ktorých príležitosti na autentický kontakt s 
prírodou sú čoraz menšie. No práve tento sa javí byť kľúčový. Ukazuje sa, že „živá, reálna, 
prirodzená“ skúsenosť v prírode zlepšuje vzťah k nej3. V situácii klimatickej krízy je teda 
potrebné viesť študentov a študentky k posilneniu vzťahu k prírode a aktívnemu konaniu 
v jej prospech, a to na všetkých troch úrovniach opisovaných P. W. Schultzom. 
 
Zážitkový blok predstavuje úvodné 
zoznámenie sa s témou. Dotýka sa kľúčových 
pojmov a predkladá podnety pre kritické 
myslenie. V prípade, že chce učiteľ/učiteľka 
v téme pokračovať a ísť v niektorých jej 
oblastiach viac do hĺbky, odporúčame obrátiť 
sa na niektorú zo slovenských organizácií, 
ktoré sa problematike venujú dlhodobo 
a zároveň ponúkajú zážitkovú formu 
vzdelávania. V tabuľke ponúkame prehľad 
niektorých z nich. 
 
                                                           
1 Schultz, P. W. (2002). Inclusion with nature: The psychology of human-nature relations. In P. W. Schmuck & 
W. P. Schultz (Eds.).  Psychology of sustainable development. (pp. 62-78). Norwell, MA: Kluwer Academic. 
2 Krajhanzl, J. (2019). Je užitečné být jednou za čas off-line. Hospodářské noviny EGO, Speciál č. 34. 
3 Liefländer, A. K., Fröhlich, G., Bogner, F. X. & Schultz, P. W. (2013). Promoting connectedness with nature 
through environmental education. Environmental Education Research, 19, 3.  

Názov organizácie  

Človek v ohrození 
Greenpeace Slovensko 

Nadácia Ekopolis 
Priatelia Zeme – SPZ 
SOSNA o. z.  
Strom života  
Ústredie slovenských skautov 
Živica 
Zero Waste Slovakia 

https://www.tandfonline.com/toc/ceer20/current
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O problematike tiež existuje mnoho dokumentárnych filmov, bohužiaľ však častokrát chýba 
slovenská jazyková verzia. Ak však študenti a študentky nemajú problém porozumieť češtine, 
je rozhodne dobrou voľbou dokumentárny film Before the Flood (Je s nami koniec?, trvanie 
1:36) z roku 2016. National Geographic prináša strhujúci dokument v réžii Fishera Stevense. 

Ústrednou postavou v ňom je  herec a posol 
mieru pri OSN Leonardo Di Caprio, ktorý 
odkrýva alarmujúce svedectvo o súčasných 
problémoch spojených s klimatickými 
zmenami a hľadá riešenia, ako predísť 
fatálnym dopadom na náš budúci život. V 
programe sú rozhovory s poprednými 
osobnosťami, akými sú Barack Obama alebo 
Elon Musk a další.  

 
Ďalším z dokumentov je dokumentárny projekt Yanna Arthusa Bertranda, medzinárodne 
uznávaného fotografa a autora knihy The Earth From Above, o planéte Zem s jednoduchým 
názvom HOME (trvanie 1:59). Cesta po 
50 krajinách sveta je ódou na krásy a 
jemnú harmóniu našej planéty. S 
optimistickým prístupom sa snímka 
zameriava na vzrastajúce povedomie 
verejnosti o súčasných sociálnych 
problémoch a problémoch životného 
prostredia. Exkluzívne "zhora" sa divák 
vydá na cestu okolo sveta do tých 
najúžasnejších ale tiež 
najpoškodenejších krajín - nádherne 
dych berúca a silné emócie vyvolávajúca cesta z hlbín austrálskeho koralového pobrežia na 
vrchol hôr Kilimandžáro, z amazonských pralesov do púšte Gobi, z bavlnených plantáží  
v Texase do priemyselného Šanghaja a ešte ďalej. Home poskytuje konkrétny pohľad na 
problémy, ktorým musí naša planéta čeliť: výrub dažďových pralesov, ubúdanie prírodných 
zdrojov a pod. Film natočený v roku 2009 môže byť tiež podnetom pre ďalšiu diskusiu 
a zmeny, ktoré sa za viac ako 10 rokov na Zemi (ne)udiali. 
 
Cieľová skupina: Zážitkový blok je možné realizovať so študentmi a študentkami nižšieho  
i vyššieho sekundárneho vzdelávania. Veľkostne je ideálnou skupina nepresahujúca počet 20 
osôb. V prípade väčších skupín odporúčame aktivity modifikovať a uskutočniť ich v menších 
podskupinách, napr. po štyroch či piatich.  
 
Špecifiká týkajúce sa osoby vedúcej zážitkový blok: Na vedenie skupiny stačí jedna osoba.  
 
Dĺžka trvania a časový harmonogram: Blok obsahuje 6 samostatných aktivít v trvaní 
minimálne 270 minút a štyri domáce úlohy, pre ktorých splnenie potrebujú študenti 
a študentky od pár hodín až po niekoľko dní (10 dní). Dĺžka trvania jednotlivých aktivít je 
uvedená priamo pri nich. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jKstIjNh2BQ
https://www.youtube.com/watch?v=pzndgFZ0Njs
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Prepojiteľnosť v rámci prierezových tém: Podľa zamerania sú aktivity využiteľné v rámci 
Osobnostného a sociálneho rozvoja, Mediálnej výchovy, Environmentálnej výchovy 
a Ochrany života a zdravia.  
 
Medzipredmetové vzťahy: Jednotlivé aktivity možno v nami ponúkanej či modifikovanej 
podobe využiť v rámci vyučovania predmetov vzdelávacích oblastí Človek a príroda (fyzika, 
chémia, biológia), Človek a hodnoty (etická výchova) či Človek a spoločnosť (občianska 
náuka). Využiteľné sú samozrejme ale i v rámci predmetov psychológia (postoje, sociálne 
správanie, vôľové a motivačné vlastnosti) a sociálno-psychologický tréning (osobnostný 
rozvoj, zdravý životný štýl, kritické myslenie, sebapoznávanie). 
 
Metódy: dialogické metódy, problémové metódy, metódy samostatnej práce, prípadová 
štúdia 
 
Pomôcky, prílohy a pracovné listy: K aktivitám sú vytvorené pracovné listy, pričom pri každej 
aktivite je detailne opísané, v akom počte a akým spôsobom ich treba pripraviť. Niektoré 
aktivity si vyžadujú farebnú tlač, aby boli pútavejšie i zrozumiteľnejšie. Týka sa to najmä 
súboru 80 fotografií, ktorých tlač nie je práve ekologická, i keď sa využívajú v dvoch 
aktivitách tohto zážitkového bloku. Ich využiteľnosť však možno nájsť aj v iných aktivitách 
a iných témach v rámci rozohrievačiek, reflexií a pod. Fotografie ale i pracovné listy možno 
tiež zalaminovať alebo vložiť do eurobalov, čím sa predĺži ich životnosť a budú použiteľné 
opakovane so zmývateľnými fixami. Pracovné listy stačí tiež premietnuť a nechať študentov 
a študentky vpisovať odpovede do zošitov či na papiere. 
 
 
Usporiadanie miestnosti: Všetky aktivity sú realizovateľné v jednej miestnosti, kde stačí 
premiestniť podľa potreby stoly a stoličky. Úlohy zadané mimo vyučovacích hodín realizujú 
študenti a študentky samostatne alebo v podskupinách, pričom v rámci jednej aktivity je 
potrebný pobyt mimo školskej triedy – v prírode. 
 
ZOZNAM AKTIVÍT:  

 4 domáce úlohy: 
o Domáca úloha č. 1: Kniha súvisiaca s prírodou 
o Domáca úloha č. 2: Fotografia môjho obľúbeného miesta v prírode 
o Domáca úloha č. 3: Obrátený adventný kalendár4 počas celého roka 
o Domáca úloha č. 4: Deň bez nakupovania nielen 28. novembra5 

 Ja a príroda 

 Príroda na fotkách  

 Príroda pod nohami - pobyt vonku 

 Smerovník  

 Ako to robiť inak  

 Príklady dobrej praxe  

                                                           
4 Inšpiráciou pre aktivitu bol inverzný adventný kalendár  od Zero Waste Slovakia, odkiaľ pochádzajú aj obrázky: 

http://www.zerowasteslovakia.sk/adventny-kalendar/  
5 Informácie k tejto úlohe a pracovnému listu boli získané na webstránke: 

https://www.facebook.com/notes/de%C5%88-nenakupovania/de%C5%88-
nenakupovania/220492454691151  

http://www.zerowasteslovakia.sk/adventny-kalendar/
https://www.facebook.com/notes/de%C5%88-nenakupovania/de%C5%88-nenakupovania/220492454691151
https://www.facebook.com/notes/de%C5%88-nenakupovania/de%C5%88-nenakupovania/220492454691151
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Celý dokument má rozsah 27 strán.  
Nájdete v ňom 11 strán príloh v podobe pracovných listov  

a 80 rôznych fotografií k téme. 
 
 
 
Ďalšie informácie k zážitkovému bloku:  

 Tieto materiály sú určené najmä pre učiteľov a učiteľky. Ich komerčné využitie  
a zverejňovanie na ďalších internetových stránkach bude považované za porušenie 
autorských práv.  

 Autorom fotografie na titulnom liste tohto zážitkového bloku je Bernard Hermant, ktorý 
ju zverejnil v rámci databázy Unsplash. Ak nie je uvedené inak, fotografie použité v rámci 
tohto bloku pochádzajú z tejto databázy voľne dostupných fotografií.  

  Jednotlivé zážitkové bloky dostupné ako e-booky z webstránky www.ucenienasbavi.sk sú 
navzájom odlíšené úvodnou fotografiou a špecifickou farbou (v nadpisoch, pracovných 
listoch aj ako orámovanie stránia). Ich úlohou je uľahčiť orientáciu medzi viacerými blokmi 
či už v tlačenom alebo elektronickom dokumente.  

 V dokumente sú vytvorené prepojenia medzi metodickým postupom a jednotlivými 
pracovnými listami. Po kliknutí na názov pracovného listu v metodickom postupe aktivity 
sa ihneď zobrazí požadovaný pracovný list. 
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UKÁŽKA JEDNEJ DOMÁCEJ ÚLOHY A JEDNEJ AKTIVITY 
 

Domáca úloha č. 1: Kniha súvisiaca s prírodou 
Úloha sa vzťahuje k aktivite č. 1, a preto je dobré zadať ju cca týždeň pred prvým stretnutím. 
Študenti a študentky majú priniesť na stretnutie knihu, ktorá sa im spája s témou príroda, 
a ktorá ich podľa ich názoru ovplyvnila vo vzťahu k nej. Môžu to byť knihy, ktoré čítali 
v detstve (beletria – dobrodružné romány a príbehy) alebo rôzne encyklopédie. Dôležité je, 
aby ostatným vedeli knihu predstaviť a vysvetliť, prečo priniesli práve túto knihu.  
 

Aktivita: JA A PRÍRODA 
Upozornenie: Súčasťou aktivity je Domáca úloha č. 1 - Kniha súvisiaca s prírodou. 

Cieľ: identifikovať environmentálne postoje v oblasti záujmu a významu prírody, odhaliť 
individuálnu interakciu s prírodou, porovnať svoj vzťah k prírode s inými, uvedomiť si vplyv 
literatúry a iných premenných (pobyt v prírode, hodnoty rodičov a pod.) na vlastný vzťah  
k nej 
Trvanie: 45 minút (pri väčších triedach je potrebné najmä v druhej časti rátať s časovým 
navýšením, keďže by sa mal dostať k slovu každý) 
Pomôcky: podľa voľby učiteľa/učiteľky pri zisťovaní postojov je potrebný hrubší motúz či 

lepiaca páska 

Postup: Učiteľ/učiteľka stručne predstaví tému nasledujúcich troch hodín, ktorou je príroda. 
Skontroluje, či každý priniesol domácu úlohu č. 1, prinesené knihy zozbiera a vytvorí z nich 
niekoľko veží bez toho, aby nejako komentovala ich obsah a pod. Knihám bude venovaná 
pozornosť v druhej časti hodiny. Študentov a študentky vyzve, aby sa postavili. 
V nasledujúcich minútach budú odpovedať svojou polohou na otázky súvisiace s prírodou. 
 

V triede s menším počtom osôb možno zistiť názory/postoje študentov a študentiek 
pomocou posudzovacej škály v podobe čiary. Na zem možno položiť lano (hrubší motúz), 
nakresliť či nalepiť lepiacou páskou čiaru. Učiteľ/učiteľka vopred určí, ktorý koniec čiary 
predstavuje kladný pól (úplne súhlasím), a ktorý záporný pól (úplne nesúhlasím). 
Študenti/študentky touto formou vyjadrujú svojou polohou na rôznych miestach na čiare 
i mieru svojho súhlasu/nesúhlasu (úplne súhlasím - súhlasím - nemám vyhranený názor - 
nesúhlasím - úplne nesúhlasím). 
 

Ak je v triede viac osôb, vhodnejšie je použiť rohy miestnosti. Učiteľ/učiteľka ponúkne štyri 
možnosti – pre každý roh miestnosti jednu, z ktorých si má každý zo skupiny vybrať: 

1. roh – úplne súhlasím 
2. roh – súhlasím 
3. roh - nesúhlasím 
4. roh - úplne nesúhlasím 

 

Učiteľ/učiteľka sa uistí, že každý rozumie zadaniu, a potom postupne prechádza položky  
z tabuľky6, pričom po rozostavení študentov/študentiek môže klásť doplňujúce otázky 
osobám v jednotlivých rohoch či v rovnakej polohe na čiare. 

                                                           
6Položky boli inšpirované výskumným nástrojom Children’s Environmental Perceptions Scale autorského 

kolektívu Larson, L. R., Green, G. T., & Castleberry, S. B. (2011). Construction and Validation of an Instrument 
to Measure Environmental Orientation in a Diverse Group of Children. Environment and Behavior, 43(1), 72-
89. 
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POLOŽKY OBLASTI PRE DOPLŇUJÚCE OTÁZKY 

Rád/rada trávim čas na miestach, kde sú rastliny a 
zvieratá. 

lokalita; osoby, s ktorými tieto miesta 
navštevuje 

Môj život by sa zmenil, keby neexistovali žiadne 
rastliny a zvieratá. 

akým spôsobom; kľúčové rastliny a 
zvieratá 

Pomohol/pomohla by som vyčistiť zelené plochy v 
mojom susedstve. 

poznanie existujúcich iniciatív 
venujúcich sa týmto aktivitám; 
zapojenie v minulosti; dôvody prečo 

Je mi smutno, keď vidím stavať domy na miestach, 
kde zvykli rásť rastliny a žiť zvieratá. 

lokalita, kde to zažili; oblasti, v ktorých 
by to zakázali 

Mám záujem dozvedieť sa nové spôsoby ochrany 
rastlín a zvierat. 

dôvody prečo; doterajšie poznanie; 
zdroj informácií 

Ľudia poškodzujú prírodu. 
akým spôsobom; v ktorých oblastiach; 
kľúčové pojmy 

Keď počujem slovo príroda, cítim radosť. dôvody prečo; aké iné emócie 

Musíme sa lepšie starať o rastliny a zvieratá. 
akým spôsobom; dôvody prečo; 
konkrétne kroky 

Veľa svojho času trávim vonku, v prírode.  frekvencia a spôsob 

Rád/rada čítam o prírode - rastlinách a zvieratách. --- 

 
Potom sa všetci posadia do kruhu a prebehne reflexia predchádzajúceho diania: Vyskytovali 
sa v rovnakých rohoch miestnosti/na rovnakom mieste na čiare spoločne s vami niektorí ľudia 
z triedy pravidelnejšie? Prečo je to tak? Ktoré faktory zohrávajú rolu? Pri ktorých položkách 
bola prevaha v názoroch/postojoch jasne viditeľná? Kde ste sa naopak veľmi líšili? Čo nové 
ste sa dozvedeli o sebe? A čo o ostatných? Sú to užitočné informácie? Prečo?  
 

Po diskusii v kruhu učiteľka do jeho stredu prenesie veže z kníh, ktoré študenti a študentky 
priniesli. Učiteľ/učiteľka zdôrazní, že sa budú trošku venovať poslednej položke 
z predchádzajúcej časti, a to záujmu o čítanie o prírode. Zoberie prvú knihu zhora a osoba, 
ktorej patrí, vysvetlí, prečo priniesla práve túto knihu, môže ukázať zaujímavé miesta, 
obrázky, doplniť príbeh ku knihe a pod. Takto sa vystriedajú všetci z triedy, aj učiteľ/učiteľka. 
Reflexia: Bolo pre vás náročné vybrať jednu knihu? Prečo áno a prečo nie? Prekvapili vás 
niektoré prinesené knihy? Čo bolo pre vás zaujímavé na tejto aktivite? Ako ovplyvnila 
a ovplyvňuje literatúra váš vzťah k prírode? Čo iné zohráva ešte rolu v tom, ako sa s prírodou 
cítite prepojení? A prečo je to dôležité? 


