
METODIKA PRO UČENÍ PŘÍRODOU

Co vlastně znamená učit venku? Sednout si s tabletem pod lípu? Povídat si o lese 
přímo v lese? Spočítat nohy živému mravenci? To všechno nám nestačí, metodika 
Venkovní výuky usiluje o víc – vnímat, zkoumat a rozumět skutečnému světu přírody.

Příroda to� ž dokáže dě�  zaujmout i překvapit. Někdy ovšem ne na první pohled. 
Venkovní výukou je k tomu vedeme: aby se dívaly, užasly a procí� ly, aby pak 
pátraly, jak co funguje, aby se ptaly a samy nacházely odpovědi. Budíme v dětech 
vnitřní mo� vaci a přirozenou zvídavost, pracujeme na badatelských dovednostech, 
zlepšujeme jejich schopnost porozumění a refl exe přírody i sebe sama.

www.venkovnivyuka.cz

�Zjis� l jsem, že učitelé zapomněli, jak učit venku v reálném světě. Chtějí učit 
venku, ale neví, jak na to. Záleží mi na tom, abychom tuto dovednost znovu získali 
a přesvědčili se, že okolí školy má pro výuku větší potenciál než školní třída.“

JIŘÍ VORLÍČEK
koordinátor pro metodiku Venkovní výuka
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SLOVO ÚVODEM: CHODIT VEN A UČIT VENKU NENÍ TOTÉŽ

Jednou za mnou přišla dcera: „Tati , vyzkoušej mě z přírodovědy.“ Otevřeli jsme sešit a začali: jaká je defi nice foto-
syntézy, jak se liší plody pukavé a nepukavé, z čeho se skládají rostliny a jak se liší barvami květů – které jsou žluté, 
které bílé, červené, modré. Záplava botanických názvů. „A víš, jak vypadá třeba podběl?“ naruším zkoušení neče-
kanou otázkou. „Ale tati , tohle paní učitelka nezkouší,“  odpovídá dcera, nešťastná z mé prakti cké otázky. 

A tak jsem zjisti l, že paní učitelka dětem skutečné rostliny nikdy neukázala, ačkoliv bylo zrovna jaro a stačilo vyjít 
kousek za školu. Divil jsem se o to víc, že jsem o této paní učitelce věděl, že chodí s dětmi často ven, pořádá pro ně 
spoustu výletů… Pochopil jsem ale, že jakmile se vrátí  do třídy, je tu jiný svět – svět sešitů a učebnic, které je třeba 
„probrat“.

Od téhle příhody už uběhla řada let. Stále znovu jsem zjišťoval, že podobně je to s mnoha učiteli a učitelkami – vědí, 
jak důležitý je pro děti  pobyt venku, chodí s nimi ven, ale nevědí, jak tento skutečný svět přímo využít jako prostor 
pro učení. Proto jsme vytvořili metodiku Venkovní výuky – aby učení venku nebyl jen výlet, kterým učitel ztrácí 
„opravdový čas na učení“ s učebnicemi a sešity. Chtěli bychom pomoci tomu, aby se učení venku stalo běžnou 
součástí  výuky.

Žáci se venku opravdu učí. Dokonce mnohem víc a lépe než ve škole. Potenciál přírody a okolí školy je nevyčerpa-
telný. Je to učebnice, kterou můžeme otevřít kdykoli a kdekoli. Venku to voní, zpívá, čvachtá, inspiruje a vybízí ke 
zkoumání. Stačí se dívat, poslouchat, vnímat, ptát se, hledat odpovědi.

Venkovní výuka je založená na sledu několika přirozených kroků. Vyvinuli jsme ji tak, aby vzbuzovala vnitřní zájem 
žáka o poznávání přírody, vytvářela prostor pro experiment, spolupráci i objevování. Žáci si na základě vlastního 
prožitku a zkušenosti  vytvářejí povědomí o tom, jak to v přírodě chodí. Objevují souvislosti  v prostředí, ve kterém 
žijí. Všímají si jeho proměn, protože se na stejné místo několikrát vracejí. Někdy se nestačí divit, třeba když najdou 
hromadu odpadků tam, kde před měsícem objevili roháče nebo ježka. Postupně si k místu budují hlubší vztah. 
Získávají nové poznatky, snaží se porozumět souvislostem, učí se pracovat s mnoha pomůckami, sdílet a prezento-
vat své objevy i názory... 

Je to intenzivní práce v podnětném prostředí. Není to jen hraní – je to opravdové učení!

Přeji Vám, ať se Vám daří učit venku co nejčastěji a tato příručka ať je Vám dobrým průvodcem.

Jiří Vorlíček 
metodik Lipky a koordinátor Venkovní výuky

CO NAJDETE UVNITŘ KNIHY

Venkovní výuka představuje způsob, jak učit žáky o přírodě v přírodě strukturovaně, dlouhodobě a v mnoha vrst-
vách. Na začátku této příručky se dočtete o jejích východiscích, cílech a přípravě na výuku.

Těžištěm publikace je kapitola KROKY METODIKY – zde popisujeme, jak uskutečnit jeden cyklus Venkovní výuky. 
Ten představuje základní smysluplný celek – kompletní sled všech kroků od úvodní evokace po závěrečnou refl exi. 
Každý krok je tu popsán nejprve teoreti cky, pak následují prakti cké konkrétní ti py. Necháváme také prostor pro 
Vaše poznámky a zkušenosti . Na několika místech přidáváme také popis příkladů dobré praxe několika učitelů.

Následuje PRAKTICKÁ ČÁST s informacemi o čtyřech základních biotopech. To je materiál, který můžete přímo 
využít při výuce. Jako důležitý doplněk Vám poslouží také karty a obrázky, přiložené volně ve sloze.

V závěru knížky popisujeme jeden modelový cyklus – tak, jak jsme jej vystavěli na základní metodické kostře 
a mnohokrát sami vyzkoušeli. Má sloužit jako inspirace, jak lze kreati vně pracovat s pevně stanoveným a doporu-
čených postupem.
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VÝCHODISKA VENKOVNÍ VÝUKY

VÝCHODISKA 
VENKOVNÍ VÝUKY

Věříme, že k efekti vnímu, trvalému a radostnému poznávání a všestrannému rozvoji žáků jsou důležitá tato 
východiska:

UČÍME SE VENKU, V PŘÍRODĚ

●  O přírodě se nejlépe učíme v přírodě samotné.
●   Procesy a jevy v ekosystému lze v souvislostech nejlépe 

pozorovat v terénu.
●   Příroda je nejen učebnou, ale blahodárně působí i na zdraví 

a socializaci žáků a učitelů.
●  Příroda podporuje kreati vitu.
●  Pobyt venku prohlubuje vztah k přírodě.

VÝUKA ZALOŽENÁ NA ZKUŠENOSTI

●   Vlastní zkušenost získanou v reálném prostředí nelze ničím 
plně nahradit.

●   Zkušenost a její refl exe jsou výchozím bodem pro další rozvoj 
kompetencí žáků a učitelů.

ROZHODOVAT MOHOU I ŽÁCI

●  Zapojení žáků do rozhodování, které se jich týká, posiluje je-
jich moti vaci.

●  Učitel zná cíl, ale na volbě a způsobu cesty se mohou podílet 
i žáci.

●  Žáci se mohou podílet i na plánování procesů a postupů 
ve výuce.
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VÝCHODISKA VENKOVNÍ VÝUKY

UČENÍ JE PROCES, V NĚMŽ MÁ PRÁCE S CHYBOU SVÉ MÍSTO

●  Každá novinka si zaslouží čas k zacvičení a nemusí jít hned 
snadno.

●  Učitel i žák mají nárok se zlepšovat postupně na základě opako-
vané zkušenosti .

● Chyba je vnímána jako příležitost k učení.
●  Žáci sami refl ektují svoji práci a vyhodnocují, proč se něco poda-

řilo/nepodařilo, navrhují, jak příště případně postupovat jinak.
● Učí se i učitel.

VÍME KDY, CO A PROČ VE VÝUCE DĚLÁME

●  Vědět, proč a co děláme a kam směřujeme, dodává sebedůvěru 
a moti vuje.

●  Cíl je dobré mít na zřeteli při plánování, realizaci i hodnocení 
výuky.

● Vědomí smyslu a cíle často prohlubuje moti vaci u žáka i učitele.

NEBOJÍME SE IMPROVIZACE

● Počítejme s nečekanými příležitostmi. 
●  Existují příležitosti , které stojí za to využít pro jejich jedinečnost 

nebo pomíjivost.
● Plán je důležitý, ale ne neměnný.

NEBÝT NA TO SÁM

●  Spolupráce mezi učiteli při plánování, realizaci a refl exi usnad-
ňuje a zkvalitňuje proces výuky.

●  Spolupráce, diskuze nad tématy, plánování postupu mezi žáky 
vede ke zvyšování efekti vity práce.

●  Každý si může najít místo v týmu a � m je podporován jeho osob-
nostní rozvoj.

● Nesoutěžní práce v týmu posiluje vztahy mezi žáky.
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VÝCHODISKA VENKOVNÍ VÝUKY

BEZ DŮVĚRY A RESPEKTU NEDOSÁHNEŠ EFEKTU

●  Otevřená a partnerská komunikace nabízí bezpečné 
a tvůrčí prostředí.

●  Oboustranná důvěra je nutným předpokladem pro pro-
ces trvalého učení.

●  Komunikace ve vzájemném respektu vede efekti vněji 
k cíli.

POZNÁMKY:
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VENKOVNÍ VÝUKA – METODICKÁ ČÁST

VENKOVNÍ VÝUKA – 
METODICKÁ ČÁST 

CÍLE
●  Umožnit žákům učit se ve venkovním, reálném prostředí, a zvýšit tak smysluplnost a propojenost informací 

ze školního kurikula.
● Rozvíjet a prohlubovat vztah žáků k místům, v nichž žijí.
● Vnímat, zkoumat a hodnoti t ekologické a environmentální souvislosti  v přírodě.
● Moti vovat žáky a učitele k akti vnímu učení (se) ve venkovním prostředí.

POPIS METODICKÉHO PŘÍSTUPU 
Metodický přístup Venkovní výuky je doporučen pro 4.–7. třídu ZŠ a odpovídající ročníky víceletých gymnázií. 
V některých aspektech se liší dle stupně školní docházky: u prvního stupně je kladen důraz na zákonitosti  dějů 
a procesů v přírodě (ekologické souvislosti ), u druhého stupně se přechází k environmentálním problémům.

Jeden cyklus Venkovní výuky je tvořen sledem kroků, které na sebe pevně navazují – EVOKACE, SENZITIVITA 
A PROŽITEK, BÁDÁNÍ, HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ a REFLEXE. Každý cyklus venkovní výuky může být zaměřený 
na jiné téma (poznání jiného ekosystému), avšak vždy zahrnuje všechny tyto výše popsané kroky. Konkrétní akti -
vity realizované v jednotlivých krocích se mohou lišit. Jejich volba závisí na tématu, prostředí, skupině žáků, kteří 
cyklem Venkovní výuky procházejí atp.

Metodika Venkovní výuky vychází z konstruk� vis� ckého přístupu ke vzdělávání – učící se jedinec  (žák) je zde 
vnímán jako ten, kdo své poznání akti vně konstruuje. Toho je dosaženo prací s tzv. prekoncepty – poznatky či 
představami, se kterými žák do výuky přichází. Ty jsou konfrontovány s novými poznatky. V případě, že jsou pre-
koncepty mylné či naivní, vyvstává rozpor mezi dosavadní představou a novou (vědecky založenou) informací. 
Aby žák nesoulad napravil, konstruuje nové řešení, a � m dochází k akti vnímu procesu učení (Bertrand, 1998). 

Během výuky je velice důležité postavení učitele: zaujímá roli zprostředkovatele – facilitátora, přičemž svou 
řídící roli přesunuje na samotného žáka (Nezvalová, 2010). Učitel dává žákům prostor vyjadřovat prekoncepty, 
navozuje problémové situace tak, aby žáci stavěli své dosavadní představy do rozporu s vědeckým poznáním. 
Vede žáky k diskuzi a pokládá otázky tak, aby zjisti l, jak danou situaci pochopili a co se z ní naučili. Společně s žáky 
refl ektuje, co se nového naučili, tedy jak se změnila jejich původní představa a co by ještě chtěli vědět. 

V rámci konstrukti visti cky pojaté výuky se využívá tzv. třífázový model učení (EUR – evokace, uvědomění, re-
fl exe). Evokace slouží k vyjádření žákovských prekonceptů (i těch mylných a naivních), umožňuje žákům popsat, 
s jakými znalostními základy a zkušenostmi do výuky vstupují. Je tedy důležité evokační otázky pokládat tak, aby 
nevylučovaly žákovy prekoncepty a nesměřovaly k jediné správné odpovědi (evokační otázky mohou začínat 
např. Proč jste přesvědčeni, že…? Jak jste se cíti li, když…?) Během fáze uvědomění se žáci střetávají s novými 
informacemi, propojují je se svými prekoncepty a na základě toho své dosavadní struktury upravují. Proto je 
důležité poskytovat informace nové, ucelené a smysluplné. Cílem fáze refl exe je pak, aby žák dokázal nové infor-
mace vyjádřit vlastními slovy a zařadit do širšího rámce – tak se porozumění stává trvalým. Přispívá k tomu také 
diskuze mezi samotnými žáky, při níž si uvědomují různé úhly pohledu (Košťálová, 2006). 
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Metodický přístup Venkovní výuky vychází také z přístu-
pu souvislostního učení, které klade důraz na myšlení 
a jednání v souvislostech (Máchal, 2000). Ve Venkovní 
výuce jde o poznávání souvislos�  uvnitř ekosystémů, 
vzájemných souvztažnos�  mezi přírodními a společen-
skými jevy apod. 

Tím, jak je Venkovní výuka provázána s konkrétním mís-
tem ve venkovním, relati vně blízkém okolí školy, se pro-
líná s principy místně zakotveného učení, jež zdůrazňu-
je vazbu na místo a na aktuální místní témata (Skoupá, 
2015). V případě Venkovní výuky se ovšem primárně 
nepracuje s potřebami místní komunity ani akti vními 
proměnami místa. 

Během venkovní výuky jsou také využity prvky badatel-
sky orientovaného vyučování (BOV) ve vztahu k uče-
ní žáka. Žáci tak nejen získávají badatelské dovednosti  
(kladení otázek, plánování, pozorování, využi�  přístrojů 
apod.) a zkušenosti , ale porozumí i samotnému procesu 
bádání (získávání a zpracování dat, logická argumenta-
ce, modifi kování poznatků apod.) (Nezvalová, 2010). 

SENZITIVITA

BÁDÁNÍ

SOUVISLOSTI

EVOKACE

REFLEXE
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NEŽ ZAČNEME S VENKOVNÍ VÝUKOU

VÝBĚR EKOSYSTÉMU

Volba tématu bývá nejčastěji v kompetenci učitele, neboť musí být alespoň okrajově v souladu s temati ckým plá-
nem a okruhem ŠVP daného předmětu. V ideálním případě je Venkovní výuka uplatňována v rámci přírodopisu/
přírodovědy, kde je učivo rozčleněno přímo dle ekosystémů. Vhodnými typy ekosystémů mohou být les, louka, 
rybník, paseka, sad apod. 

VÝBĚR MÍSTA
Jedním z důležitých kroků při přípravě Venkovní výuky je výběr vhodného místa, které se stává prostředkem 
pro porozumění, vnímání a hodnocení ekologických a environmentálních souvislos� . Nemusí se nutně jednat 
o místo, kde žáci žijí. Přesto k němu získávají během procesu Venkovní výuky vztah, který díky jednotlivým fázím 
rozvíjejí a prohlubují. To místo slouží jako modelový prostředek pro učení v reálném prostředí, který zvyšuje 
smysluplnost a efekti vnost výuky. Že k něm žáci přilnou, dokládá i častá zkušenost, že se na místo rádi vracejí 
i  ve svém volném čase (např. při procházce s rodiči).

V závislosti  na počtu zapojených žáků a učitelů a na možnostech školy lze místo zvolit následujícími způsoby:
● místo vybírají sami žáci ve spolupráci s učitelem,
● místo vybírá sám učitel,
● místo vybírají pedagogové, kteří se podílejí na Venkovní výuce.

Jako místo pro Venkovní výuku může být zvoleno například:
● blízké okolí školy dostupné pěšky,
● vzdálenější prostředí dostupné na kole nebo hromadnou dopravou,
● lokality dostupné během školy v přírodě.

I na první pohled nenápadné místo se může stát zajímavým a podnětným. V žádném případě není nutné hledat 
výjimečné nebo chráněné území. Hodnota metodického přístupu tkví mimo jiné v tom, že vede žáky k objevová-
ní krásy, zkoumání, novým poznatkům a uvědomění si lidského vlivu na přírodu, která je přímo za humny.

Místo výuky by mělo vyhovovat následujícím podmínkám:
● je časově dostupné,
● je bezpečné pro pohyb žáků,
●  je dostatečně podnětné (modelové) pro zjišťování informací a souvislos�  v tématu (typu ekosystému), kte-

rému se učitel chce věnovat.

Je nezbytné, aby se učitel předem seznámil s danou lokalitou a zvážil její potenciál pro výuku. Často může být 
takovým podnětným prostředím spíše kousek neudržované městské divočiny, než upravený park.

PLÁNOVÁNÍ VÝUKY
Na základě zvoleného tématu by měly být promyšleny konkrétní cíle a náplň jednotlivých kroků, včetně časové-
ho harmonogramu, plánovaných výstupů a instrukcí pro žáky. 

Mezi základní pravidla patří:
● bezpečné chování vůči sobě samému i přírodě,
● vzájemná spolupráce a ohleduplnost,
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●  respektování vymezeného prostoru, ve kterém se žáci smí pohybovat (je dobré ho ohraničit např. potokem, 
lesní cestou, svahem),

● dodržování vymezeného času,
● ohleduplné zacházení s pomůckami,
● ujasnění pravidel komunikace,
● dodržování pokynů učitele.

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Abychom dosáhli vytyčených cílů, je třeba počítat minimálně s deseti  vyučovacími hodinami práce rozloženými 
do delšího období (např. jednoho měsíce). Během této doby žáci zažijí a probádají ekosystém, jeho složky, záko-
nitosti  a souvislosti , a tak obsáhnou celý proces Venkovní výuky.  

Venkovní výuku lze realizovat v kterémkoliv ročním období. Za nejvhodnější období z pohledu učitele se považu-
je jaro a podzim, kdy panují přiměřené teplotní podmínky. 

PŘÍPRAVA NA CESTU
Je nezbytné, aby byli žáci na pobyt v přírodě patřičně připraveni. Kromě dobré moti vace ovlivňuje úspěch i vhod-
né oblečení žáků, dohodnutá pravidla a způsob komunikace. 

Doporučujeme:
● informovat o plánu rodiče, ideálně na rodičovské schůzce,
● zajisti t, aby žáci měli vhodné oblečení a obuv,
●  stanovit pravidla bezpečnosti  a dohodnout se, jak budou žáci společně postupovat např. při objevování 

místa (je škoda, když radost zažijí jen některé děti ),
● připravit se organizačně (např. včas se vráti t k  obědu),
● zajisti t si vhodné vybavení (mapu, hodinky, lékárničku, nabitý telefon aj.).

SPOLUPRÁCE PEDAGOGŮ
V rámci Venkovní výuky se nabízí spolupráce dvou pedagogů odlišných předmětů nebo tandemová výuka, díky 
které dochází k významnému mezipředmětovému přesahu. Každý z učitelů má příležitost vnést do celého pro-
cesu své zaměření, odbornost i způsoby výuky, takže se vzájemně vhodně doplňují. Může se jednat o kombinaci 
učitelů různých předmětů, učitel – asistent pedagoga nebo učitel – externí odborník. Ve všech případech se za-
pojení pedagogové stávají průvodci a pomocníky žáků při nalézání nových informací a propojování učiva do sou-
vislos� . Pro úspěšnou realizaci celého procesu Venkovního výuky doporučujeme vybraným pedagogům předem 
absolvovat seminář zaměřený na nácvik práce s metodikou.

„Pomáhá mi, že jsme dvě. Druhý člověk má jiné nápady, jiné pohledy na věc, 
taky míň hrozí, že na něco zapomeneme…“ 

RENATA CZELISOVÁ, MILENA ŠILHÁNOVÁ
1. stupeň, ZŠ Ostopovice
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MOTIVACE
Na úvod celého procesu učení je vhodné žáky moti vovat a vtáhnout do děje. Jako vhodnou formu moti vace lze 
použít např.:

● vyprávění příběhu,
●  hru na vědce (odborníky) – vhodné především pro mladší žáky, ekosystém je představen jako výzkumné 

pracoviště či laboratoř, kde mají žáci jako významní vědci bádat a odhalovat nepoznané,
●  čtení úryvků z knihy, článků z novin – může se jednat o aktuální článek z novin nebo text vytvořený učitelem, 

který vhodně vtáhne žáky do problemati ky,
● sledování fi lmu.

S moti vací nám může také pomoci člověk z ekocentra nebo odborník z praxe, který pro žáky bude novou zajíma-
vou osobou. 

PŘEDPOKLADY ÚSPĚCHU
● Respektování fází Venkovní výuky a jejich minimální časové dotace.
● Posunu�  role učitele z pozice nositele informací do pozice průvodce žáků procesem učení.
●  Akcent na mezipředmětové vnímání světa a vybrané dílčí kompetence směřující k environmentálně 

a sociálně odpovědnému jednání.
●  Osvojení klíčových kompetencí jako kladení otázek, práce ve skupině, plánování postupu, interpretace no-

vých poznatků apod.
● Poziti vní třídní klima a vztahy mezi učitelem a žáky.
● Informování a komunikace s vedením školy, rodiči žáků o cílech a očekávaných výstupech.

Není nutné, aby byly všechny tyto předpoklady splněny před započe� m práce s metodikou. Ukazuje se, že i cesta 
může být cíl – ke změnám může docházet průběžně, když účastníci pocí�  potřebu změny na základě nově získa-
ných zkušenos� .

POZNÁMKY:
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VSTUP DO VÝUKY – EVOKACE 

Metodika vychází nejprve z fáze vybavování – evokace, kdy má každý žák příležitost zamyslet se, uvědomit si, 
kde se nachází v tématu výuky, vytvořit si vlastní strukturu vědomos� , pojmenovat pocity, uvažovat, formulovat 
otázky k tématu. Jde o startovní čáru jeho vlastního učení – objevování. Evokace je důležitým momentem na 
začátku výuky. A některé její metody mohou sloužit také v závěru při refl exi jako nástroj sebehodnocení žáků 
nebo hodnocení žáků učitelem. Jejich opětovné použi�   umožňuje zachyti t posun v získaných znalostech a kom-
petencích a ověřit dosažení cílů na konci celého cyklu Venkovní výuky.

CÍL EVOKACE
● ŽÁK vyjádří své pocity, poznatky, postoje spojené s vybraným místem/ekosystémem.

VHODNÁ ČASOVÁ DOTACE
Nejméně 20 min (5 min zadání, 15 min práce žáků)

ROLE UČITELE
UČITEL zadává evokační akti vity, vysvětluje jejich význam, různými cestami pomáhá žákům v procesu 
jejich vybavování:

● vytváří bezpečné prostředí, ve kterém může každý žák sdělit své myšlenky,
● připraví akti vity, pojmenuje jejich cíl,
● akti vity vysvětlí a žáky jimi provází,
● neradí, neshazuje, nehodno�  a neznámkuje,
● oceňuje, povzbuzuje,
● uzavírá, shrnuje, popisuje změny, poskytuje popisnou zpětnou vazbu.

UČITEL postupně poznává prekoncepty žáků spojené s konkrétním místem nebo ekosystémem. Ujasňuje 
si tak, s čím žáci jako jednotlivci i skupiny vstupují do zahájeného cyklu Venkovní výuky. Díky tomu pak 
může vhodněji volit jednotlivé akti vity a rozsah rozvíjených kompetencí a znalos� .

ROLE ŽÁKA
ŽÁK si ujasňuje, co vše má spojené s konkrétním vybraným místem výuky a se zvoleným typem ekosysté-
mu. Vytvoří si tedy mentální mapu zahrnující zkušenosti  s pobytem na zvoleném místě i poznatky, které 
o místě a zvoleném ekosystému ví. Žák:

●  si vybavuje zkušenosti  spojené se zvoleným místem nebo alespoň typem ekosystému a pojmenovává je,
● přiřazuje zkušenostem význam (poziti vní či negati vní zkušenost),
●  shrnuje své dosavadní poznatky o přírodě (i ty mylné a naivní), a to jak 

jednotlivosti , tak vztahy a souvislosti ,
●  vyjadřuje obavy a potřeby spojené s místem,  
●  formuluje přání, co by o místě rád zjisti l nebo tam dělal,
●  pokud již žák místo zná, shrnuje svůj subjekti vní dojem z dřívější návštěvy.  
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POPIS EVOKACE
Evokační akti vity slouží k tomu, aby podpořily u žáka tvorbu vlastní vědomostní struktury o zvoleném ekosys-
tému a konkrétním místě, tzn. prekonceptu, složeného z vědomých i podvědomých znalos�  a zkušenos� . Žáci 
si vše vybavují, pojmenovávají, vyjadřují. Probíhá tak u nich žádoucí akti vizace, startuje se jejich vlastní učení. 
Učitel je při tom podporuje.

Pokud má žák zároveň možnost tvořit své vlastní otázky k tématu a formulovat přání a očekávání, vede to k po-
sílení jeho vnitřní moti vace – má chuť se o místě dozvědět víc a vydat se jej zkoumat. Probuzení vnitřní moti vace 
napomáhá samostatná práce žáků, možnost používat ve formulacích vlastní jazyk a volba takových způsobů 
práce, které vyžadují jen minimální zásahy pedagoga.

INSPIRACE PRO EVOKACI
Zde uvádíme několik technik vhodných jako evokační akti vity. Vždy je důležité je vztahovat ke konkrétnímu té-
matu – tedy např. k ekosystému, jímž se chcete zabývat v daném cyklu Venkovní výuky, případně k ekosystému 
v konkrétním místě.   

BRAINSTORMING
(Šťáva, 1995)

Brainstorming vychází z myšlenky, že je dobré oddělit vymýšlení nápadů od jejich kriti ckého posuzování. Dělí se 
tedy na dvě fáze: první je kreati vní a spontánní, druhá racionální a logická.

Cílem první fáze je vyprodukovat co největší množství nápadů na dané téma. Jednotliví účastníci chrlí náměty, 
myšlenky, volné asociace, témata, slova, věty apod. Zkrátka všechno, co je napadne. Nikdo při tom nesmí nápady 
ani jejich autory kriti zovat, cenzurovat, posuzovat nebo se jim vysmívat. Prostě se zapisují. První nápady bývají 
racionální a konvenční. Postupně se ale uvolňuje napě�  i fantazie. Přicházejí náměty nové, netradiční, tvůrčí, 
iracionální až absurdní. Zapojují se poziti vní emoce, přichází pocit uvolnění, slyšíme smích… Brainstorming sám 
o sobě se stává skvělým zážitkem!

Pro první fázi brainstormingu pla�  následující pravidla a zásady:
● Účastníci mohou říct cokoliv, co je právě napadne.
● Nápady nehodno� me a nekriti zujeme.
● Okamžitě zapíšeme každý nápad bez výjimky. Čím více nápadů, � m lépe.
● Účast na brainstormingu je dobrovolná (každý nemusí mít nápad…).
● Pokračujeme v brainstormingu tak dlouho, dokud se objevují nové nápady.

Variant, jak můžeme brainstorming realizovat, je celá řada. Nejběžnější je frontální brainstorming, kdy jeden 
z žáků (nebo učitel) plní roli zapisovatele a ostatní chrlí nápady. Zapisovatel může stát před tabulí (fl ipem) čelem 
k ostatním. Třída může být také uspořádána do kruhu nebo podkovy.

„Když jsou děti svázané ve třídě, pořád čekají, co přijde. 
Jestli opisování z tabule, nebo práce v učebnici. Ale když 

se vyjde ven, jako by začaly jinak myslet. Příroda je dokáže 
rychle ovlivnit. Hele, něco letělo kolem, je to živý… Začne 

fungovat zvědavost i představivost…“
JAN JELÍNEK

7. a 8. ročník, ZŠ Kamenice
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Dalším typem je brainstorming skupinový. Zapisovatel sedí v kruhu s ostatními a nápady píše na obyčejný list pa-
píru. Tato forma brainstormingu je vhodná pro práci v menších skupinách a nazývá se skupinový brainstorming.

Délku akti vity doporučujeme od 5 do 10 minut, lze však provádět více brainstormingů za sebou. Čím menší po-
čet osob ve skupině, � m lépe – nejlépe to funguje v počtu okolo pěti  osob. V případě školní třídy lze postupovat 
tak, že se utvoří více skupin a následně se nápady spojí, případně na oddělený brainstorming navážeme kratší 
společnou čás� .

Další variantou je tzv. brainwriti ng neboli individuální brainstorming, při němž žáci neříkají své nápady nahlas, 
nýbrž je během stanoveného času píšou na papír či jednotlivě na proužky papíru. Ty se následně přišpendlí 
na  nástěnku nebo vylepí na jeden velký fl ipový list. Před pověšením lze s těmito papírky pracovat ve skupinách, 
například je rozdělit do různých kategorií.

Zápis brainstormingu může mít i podobu myšlenkové mapy.

MYŠLENKOVÁ (MENTÁLNÍ) MAPA
(Tomková, 2001) 

Slouží k získávání a zpracovávání jakýchkoliv informací. Na rozdíl od psaní seznamů umožňuje přehledně dopl-
ňovat a rozšiřovat původní myšlenku, hledat nejdůležitější body, rozvětvovat je, a přitom se stále držet jednoho 
tématu. Myšlenková mapa nám dovoluje vnímat celek a přitom si pohrávat s jednotlivými detaily a souvislostmi. 
Každá mapa je originál, který nelze srovnávat s jinými.

Postup
1. Připravíme si papír a tužku, případně také barevné pastelky (pastely, fi xy).
2.  Doprostřed papíru napíšeme/nakreslíme do kroužku hlavní téma, např.  „potok“ nebo „potok, který protéká 

naší obcí“.
3.  Z hlavního kroužku (tématu) necháme vybíhat chapadla myšlenek, která opatříme textem či grafi ckým zna-

kem, obrázkem, symbolem, případně je zvýrazníme barvou. Důležitým pravidlem je nepřeskakovat mezi 
tématy, ale držet se jedné větve (ramene). Myšlenkové mapy fungují na řetězení asociací tak dlouho, dokud 
se myšlenka nevyčerpá, teprve pak přichází další rameno.

4. Vztah mezi jednotlivými podtématy vizualizujeme pomocí čar, šipek nebo textu. 
5. Informace uskupujeme a provazujeme tak, jak funguje náš mozek.
6. Než abychom začali znovu, raději papír nastavujeme a svou mentální mapu zvětšujeme.

VOLNÉ PSANÍ
(Zormanová, 2012) 

Volné psaní je jedna z brainstormingových nebo refl exních metod. Píšeme na papír vše, co nás k určitému té-
matu/námětu právě napadá, své psaní přitom nepodřizujeme žádným formálním (stylisti ckým či pravopisným) 
požadavkům. Volné psaní nám pomáhá objevit v sobě nečekané nápady, myšlenky a souvislosti .

Příkladem zadání by mohlo být např. „Náš rybník za školou“.

Je důležité, aby žáci ještě před přečtením zadání věděli, že své volné psaní nebudou muset zveřejňovat. Také jim 
předem řekněte, jak dlouho budou psát. Většinou stačí 3–5 min.

Volné psaní pomáhá:
● rozvíjet slovní zásobu,
● formulovat slova i věty,
● nebát se hodnocení,
● učit se od sebe samého,
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● vyjadřovat myšlenky,
● rozvíjet fantazii,
● rozvíjet pohotovost a představivost,
● vnímat čas,
● držet se tématu.

Pravidla volného psaní
1. Piš po celou stanovenou dobu vše, co tě k tématu napadá.
2. Piš souvislý text, ne jen jednotlivá hesla nebo body.
3. Nevracej se k napsanému, neopravuj, nevylepšuj, co jsi napsal/a.
4.  Pokračuj v psaní, i když tě nic nenapadá, zapisuj i pomocné věty („Teď mne nic nenapadá…“), ale snaž se 

vráti t k tématu.
5. Nenech se ve svých nápadech brzdit pravopisem.

Pokud účastníky požádáte, aby si ve dvojicích (trojicích) volná psaní navzájem přečetli, upozorněte je, aby si pa-
píry s rukopisem nevyměňovali – ať čtou každý svůj text spolužákům (třídě) nahlas.

Způsob, jak budete rozdělovat žáky na čtení ve dvojicích (trojicích), je možné měnit dle záměru učitele. Někdy je 
lepší, aby žáci vytvořili skupiny podle vlastního výběru, jindy je požádejte, aby utvořili dvojici či skupinku s ně-
kým, s kým ještě dnes nepracovali, s kým se nestýkají mimo školu, koho ještě příliš neznají.

Když budete volná psaní sdílet v celé skupině, dejte slovo jen těm, kteří se sami přihlásí. Po výzvě ponechejte do-
statečný čas na to, aby účastníci výzvu ke zveřejnění zvážili. Nevyvolávejte ty, kteří se nehlásí. Můžete ale výzvu 
doplnit: „Nechce někdo doporučit volné psaní, které právě slyšel od spolužáka? Slyšeli jste něco zajímavého?“ 
Vydržíte-li po otázce dostatečně dlouho mlčet, většinou se někdo přihlásí. U extrovertních tříd je naopak dobré 
říci předem, kolik prací je možno (většinou z časových důvodů) vyslechnout.

VÍM – CHCI VĚDĚT – DOZVĚDĚL JSEM SE (V–CH–D)
(Zormanová, 2012) 

Učitel zvolí téma, jemuž se chce věnovat. Před samotnou prací rozdá žákům tabulku V–CH–D, případně je nechá, 
aby si ji nakreslili na papír. První krok proběhne formou individuálního brainstormingu – žáci budou zapisovat 
do prvního sloupce V = VÍM. Instrukce pro žáky např. zní: „Zamyslete se nad ekosystémem lesa. Vzpomeňte si, 
co o něm víte, nebo si myslíte, že víte. Pište všechno, co vás napadne, ne pouze to, čím jste si jisti . Při další práci 
si případné omyly opravíte. Pracujte samostatně po dobu 5 minut.“

Druhý krok může proběhnout formou párového brainstormingu. Učitel vyzve žáky, aby utvořili dvojice a v nich 
probrali, co zapsali do prvního sloupce. Současně si své poznámky v sloupci VÍM mohou doplnit o to, co jim při-
padá ze spolužákových poznámek zajímavé. 

Ve dvojicích, případně individuálně mohou žáci pokračovat zápisem do sloupce CH = CHCI VĚDĚT. Zde si pozna-
menají všechny otázky k tématu. V této fázi učitel pokračuje výzvou ke skupinovému brainstormingu. Vyzve žáky, 
aby se podělili o své poznámky, a zapisuje je do tabulky připravené na tabuli (za� m doplňuje jen sloupce VÍM 
a CHCI VĚDĚT). Před zapsáním každého návrhu se učitel obrá�  na ostatní s otázkou, zda souhlasí. Pokud se objeví 
nějaké pochybnosti , napíše učitel k návrhu otazník.

Učitel může žáky v této fázi návodnou otázkou směrovat k podtématu hodiny, jemuž má v úmyslu se věnovat. 
Může se např. zeptat: „Z jakých složek se skládá ekosystém lesa? Jaké vztahy fungují ve zdravém ekosystému 
lesa?“ Učitel ovšem nyní žákům nesděluje žádné nové informace, neodpovídá na jejich otázky a neopravuje ani 
jejich jasné omyly!

Následně učitel žákům rozdá vhodný informační text a vyzve je, aby si ho přečetli a zapisovali si do tře� ho 
sloupce, co nového se dozvěděli. Vysvětlí žákům, že mají zapisovat ucelené informace, nikoliv pouze hesla – 
to, co zapíšou, musí dávat smysl bez dalšího výkladu. Např. poznámka „predátoři“ není informace. Informace 
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zní: „Predátoři jsou na vrcholu potravní pyramidy a pomáhají udržovat druhovou rovnováhu.“ V této fázi se žáci 
snaží samostatně odpovědět i na některé z otázek, které si položili před čtením/výkladem.

Poté, co proběhne individuální zapisování, učitel vyzve několik žáků, aby doslova přečetli, co si zapsali. Vrací 
se k otázkám napsaným na tabuli, vyzývá žáky k odpovědím. Společně také ověřují, zda položky ve sloupci VÍM 
nepotřebují opravu či upřesnění.

Přínosy a úskalí metody

Pomocí metody V–CH–D je možné žáky provést celou vyučovací jednotkou – v úvodní fázi zjišťují, co o tématu 
vědí, a formulují vlastní otázky. Osobní a párový brainstorming jim pomůže nalézt materiál, na němž mohou 
dále stavět, a také odhalí mylné předpoklady, na něž by při běžném způsobu výuky nemuseli vůbec přijít. Velmi 
podstatnou čás�  je formulování vlastních otázek, které podporuje vnitřní moti vaci žáků pro učení. Tím, že uči-
tel zapisuje na tabuli návrhy žáků, dává najevo, že jejich názory bere vážně. Když ověřuje, zda ostatní s návrhy 
souhlasí, ukazuje všem, jak s informacemi pracovat – ověřovat si je hned od počátku, učit se od sebe navzájem. 
Tento proces současně vede k hlubšímu přemýšlení nad tématem, k hledání argumentů atp.

V průběhu vyplňování sloupce D se žáci učí psát poznámky – vybrat důležité, shrnout přečtené či slyšené. 
Zároveň je důležité dbát na to, aby nepsali jen neúplná hesla, ale vypisovali ucelené informace.

Podstatné je vráti t se v závěru vyučovací jednotky k původním předpokladům a otázkám, upřesnit je, případně 
zkorigovat. Otázky, na něž nebyla nalezena odpověď, je dobré napsat na viditelné místo. Můžeme také žáky vy-
zvat, aby se jim věnovali v rámci mimoškolního bádání. Pokud tento krok pomineme, hrozí, že si žáci zapamatují 
jen neúplné či mylné informace, které uvedli na začátku hodiny.

Metodu je možné použít i s žáky na prvním stupni.

Návrh otázek pro refl exi této ak� vity 
● Která informace tě dnes nejvíce zaujala?
● Uvědomil/a sis dnes něco podstatného?
● Zůstává něco, čemu by ses rád věnoval/a i dále? Jakou formou?
● Co tě zaujalo na poznatcích tvých spolužáků?
● Jaká část hodiny byla pro tebe nejpřínosnější?
● Co ti  dnes při práci dělalo největší po� že?

POZNÁMKY:
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1. FÁZE: 
SENZITIVITA A PROŽITEK

CÍLE FÁZE SENZITIVITY
Během této fáze ŽÁK:

●  uvědomí si, rozvine a prohloubí svůj vztah k místu/ekosystému prostřednictvím přímého kontaktu 
s přírodou a jejími prvky,

●  ztrácí obavu z kontaktu s přírodním prostředím,
● refl ektuje a interpretuje své poziti vní i negati vní pocity a zážitky sám za sebe,
●  všímá si toho, že u ostatních lidí může místo a jeho prvky vyvolávat odlišné emoce a potřeby, je otevře-

ný a naslouchá ostatním.

ROLE ŽÁKA
ŽÁK je akti vní a:

●  zapojuje smysly, 
●  vnímá své vlastní emoce,
●  nechává na sebe působit přírodu a její složky,
●  sdílí prožitek.

ROLE UČITELE
UČITEL je průvodcem připravených akti vit a fázi koordinuje:

● připravuje a realizuje moti vační úvod,
● stanovuje společně s žáky bezpečnostní a komunikační pravidla,
● nabízí senziti vní a prožitkové akti vity zapojující více smyslů,
● provází žáky akti vitami,
● koriguje rozdělení žáků do skupin,
● řídí dílčí refl exe i shrnující refl exi.

UČITEL také podporuje vnitřní moti vaci žáků k účasti  v akti vitách:
● inspiruje svým postojem a vnímáním místa,
● je citlivý, vnímavý a empati cký k momentálním potřebám žáků,
● umožňuje žákům prožít si místo „po svém“,
● dává prostor dobrovolnosti ,
● při refl exi nehodno� , citlivě a s respektem se doptává.

VHODNÁ ČASOVÁ DOTACE
Minimálně 2 spojené vyučovací hodiny (2 × 45 min):

● 15 min – evokace, moti vace žáků,
● 60 min – senziti vní a prožitkové akti vity,
● 15 min – refl exe. 
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POPIS SENZITIVNÍ/PROŽITKOVÉ FÁZE
Tato fáze se skládá ze tří čás� , které na sebe logicky navazují (moti vační úvod, senziti vní a prožitkové akti vity, 
refl exe fáze).

          MOTIVAČNÍ ÚVOD
Jak začít?

Poté, co učitel sám či s žáky vybere místo, kde bude Venkovní výuka realizována, je čas k první návštěvě (příp. dru-
hé, pokud místo vybíral se žáky). Před cestou učitel nachystá úvod, který žáky:

● naladí a probudí v nich očekávání,
● akti vizuje a zapojí,
● přiměje k plánování a přemýšlení, jak se na cestu a na pobyt v přírodě připraví.    

Cesta na místo

Už cesta může výrazně ovlivnit pobyt žáků v přírodě. Lze ji využít jako součást moti vace. Její délka a organizace 
ale může také zapříčinit pokles moti vace dě� . Doporučujeme, aby:

● cesta netrvala příliš dlouho a neubrala čas z pobytu na místě,
● během cesty byla udržována pozornost a nepovadla úvodní moti vace,
● žáci postupovali co nejvíce pohromadě příp. ve skupinách, je-li tak dohodnuto,
●  učitel komunikoval s co možná největším počtem žáků, nejen s těmi, kteří v úvodu projevili největší zájem.

          SENZITIVNÍ/PROŽITKOVÉ AKTIVITY
Příchod na místo

První okamžiky na místě jsou často velmi důležité, protože už první dojmy ovlivňují další průběh výuky. Někdy 
místo zaujme na první pohled, žáci se chtějí hned rozprchnout, hrát si a objevovat. Jindy místo na první pohled 
nevypadá příliš atrakti vně, může dokonce vyvolávat obavy a odpor.

Doporučujeme žáky shromáždit (ideálně do kruhu) a provést refl exi cesty. Jejím cílem může být:
●  sdílet zážitky (ne každý všechno zaznamenal, všiml si, někdo mohl být mimo nějaké dění apod.),
●  zopakovat a případně ujasnit pravidla,
●  navázat na moti vaci,
●  zeptat se na první dojmy, očekávání,
●  sdělit záměr,
●  doplnit pravidla týkající se konkrétního místa.

„Děti se venku úplně zabraly do toho, co chtěly zkoumat. Bylo 
pro mě pěkné, že jsem je poznala z jiné stránky, než jak je znám 

ze školy. Ve třídě nejsou tak zvídaví.“
PETRA VEDRALOVÁ
1. stupeň, ZŠ Chýně
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Ak� vity

Není nutné pusti t se do velkého množství akti vit, důležitější je ponechat dostatečný čas na prožitek každé z nich 
a prostor pro refl exi.

Neměli bychom se také nechat vyvést z míry, když neproběhne vše dle našeho očekávání. Náš dojem z místa ne-
musí žáci hned sdílet. Buďme připraveni improvizovat, dát prostor intuici žáků, volné hře.

Doporučujeme:
●  začít zklidněním, zaměřením na přítomný okamžik, na pozornost (např. dodržovat pravidlo, že mluví vždy jen 

jeden),
●   položit žákům otázky jako: „Jak se dnes v přírodě cí� te? Jaké smysly jste dnes využili k vnímání přírody kolem 

sebe? Co zajímavé jste dnes zkoumali nebo objevili pomocí sluchu? Co člověku pomáhá poznávat přírodu?“ 
(např. role smyslů, procházky v přírodě, hraní si v ní, povídání o ní atp.),

●   účastnit se jako pozorovatel všech akti vit (být k dispozici potřebám dě� , vnímat dynamiku akti vity, změny, 
monitorovat bezpečnost atd.) a přiměřeně reagovat,

●  zapojit se, dělat akti vity s dětmi,
●  střídat akti vity individuální a skupinové,
●  akti vity s žáky refl ektovat, komentovat výstupy.

Typy ak� vit, které můžete zařadit:
●  na smyslové vnímání,
●  výtvarné, hudební, dramati cké,
●  k objevování místa (terénní, přírodovědné, historické aj.),
●  hravé (pohybové, akční, zábavné atp.) k oživení např. po delším sdílení či zadumání,
●  zážitkové (např. lezení na strom, překonávání překážek, potápění atd.),
●   volné hraní, kdy děti  samy intuiti vně prožívají místo (např. stavění bunkrů, házení žabek, pletení věnečků).

SHRNUJÍCÍ REFLEXE
Ukončení pobytu na místě

Pokud jsme zvládli časový rozvrh, zbývá nám dostatek času na uzavření dnešní návštěvy místa. Cílem je po-
jmenovat to podstatné – výjimečné okamžiky, nejpříjemnější zážitky, co příjemné nebylo, co překvapilo oproti  
očekávání, co se nesti hlo, celkový dojem.

Doporučujeme:
●  shromáždit žáky (ideálně v kruhu),
●  propojit refl exi s úvodní moti vací,
●  dát prostor každému, ale umožnit dobrovolnost,
●  dát možnost i jiné než verbální interpretaci,
●  mít připraven přiměřený počet cílených otázek,
●  dodržet čas,

„Bývá to často akční – děti se třeba pohybují se 
zavázanýma očima nebo ohmatávají něco, co je pro ně 

cizí. Do této fáze se děti dokážou nejvíc ponořit.“
MICHAL VRZÁČEK

2. stupeň, ZŠ Kamenice
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●  zapojit se a vyjádřit i své dojmy,
●  refl ektovat komunikaci a pravidla,
●  moti vovat na příště.

Refl exe je nedílnou součás�  prožitkových akti vit, proto je nutné jí věnovat náležitou pozornost a dostatek času, 
nekráti t ji, nezlehčovat. Díky refl exi dochází ke zpracování zážitků, jejich vzájemnému sdílení a ukotvení. 

Součás�  refl exe může být i zpětná vazba, která umožní učiteli vyhodnoti t, zda bylo dosaženo cílů.

INSPIRACE PRO SENZITIVITU
V následující kapitole naleznete několik akti vit, které lze použít pro zvyšování senziti vity žáků. Doporučujeme je 
vybírat a vhodně kombinovat s ohledem na věk, osobnosti  vašich žáků a místo, kde bude Venkovní výuka pro-
bíhat. Je vhodné brát ohled také na potřeby žáků, např. na začátek senziti vity dávat akti vnější činnosti , později 
zařazovat činnosti  samostatné a zklidňující.

Náš výčet akti vit je zjednodušený. Více rozpracované a v promyšlených sledech sestavené najdete některé z nich 
v knize Steva Van Matreho Earth walks (Van Matre, 1980). V češti ně se jimi zabývá např. práce Lucie Krausové 
(Krausová, 2010). 

Další inspirací k výběru a řazení senziti vních akti vit může být např. kniha Josepha Cornella Objevujeme přírodu: 
učení hrou a prožitkem (Cornell, 2012).

LAND-ART
Doba trvání: 30 minut až několik hodin
Roční období: jaro, léto, podzim

Děti  staví v lese z dostupných přírodnin (větvičky, listy, šišky, kamínky, hrabanka, mech) 
různé abstraktní i konkrétní obrázky (např. zvířat, hmyzu). Téma lze zadat, nebo nechat 
žáky tvořit volně. Poté lze díla obejít a nechat děti  mluvit o svém výtvoru.

ČTVEREC
Doba trvání: 30 minut
Roční období: jaro, léto, podzim
Pomůcky: provázek, kolíky, tužka a papír

Na vybraném místě si s dětmi vytyčte z provázku čtverec o hraně 0,5–1 m. Úkolem je pozorovat život ve čtverci 
a zapisovat nebo zakreslovat, co všechno se v něm děje. O své postřehy, pozorování a příběhy se podělte.

ROZVÍJENÉ KOMPETENCE V 1. FÁZI DLE RVP 
Žák:

● přemýšlí o různých typech textů a záznamů, obrazových a reálných materiálů a zvuků vztahujících se 
k místu, reaguje na ně a tvořivě je využívá ke svému rozvoji,

●  vytváří si představu o vztahu k místu a sobě samém, která podporuje jeho sebedůvěru a samostatný 
rozvoj; ovládá a řídí svoje jednání a chování tak, aby dosáhl pocitu sebeuspokojení a sebeúcty.
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PALETKY
(Van Matre, 1980) 

Doba trvání: 30 minut
Roční období: jaro, léto, podzim
Pomůcky: vystřižené papírové paletky s nalepenou oboustrannou lepicí páskou

Na paletku si děti  lepí různé přírodniny (listy, kůru, květi ny, větvičky, jehličí), snaží se vytvořit co nejbarevnější 
výsledek. Také lze hledat v přírodě např. jen ods� n jedné barvy a tvořit tak barevnou škálu ods� nů.

FROTÁŽ 
Doba trvání: 15 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: papíry, voskovky

Oti sk kůry neboli frotáž vznikne tak, že přiložíte papír ke kůře a přejíždíte po něm voskovkou naplocho. Můžete 
přidat oti sk listu: list ze stromu položíte na rovnou podložku a postupujete stejně jako u kůry. Na frotáž listu je 
vhodnější jeho rubová strana, krásně se vyrýsuje žilnati na. Dá se pořídit i oti sk vytvořený tekutými barvami.

FOTOAPARÁT
(Van Matre, 1980)   

Doba trvání: 30 minut
Roční období: jaro, léto, podzim
Pomůcky: šátky

Ve dvojicích vždy jeden představuje fotografa, druhý fotoaparát. Fotograf vybírá ve svém okolí zajímavé záběry, 
které by chtěl vyfotografovat. Vede k nim fotoaparát se zavřenýma očima. Fotograf nastaví fotoaparát k záběru, 
rozvázáním šátku otevře clonu a fotoaparát „vyfo� “ snímek. 

Po skončení akti vity zkuste fotografovaná místa najít, vybrat nejhezčí snímek a zjistěte, zda fotoaparát pochopil 
fotografův záměr (věděl, na co se má dívat, zaostřit…).

RÁMOVÁNÍ KRAJINY
(Van Matre, 1980) 

Doba trvání: 15 minut
Roční období: jaro, léto, podzim
Pomůcky: pro každého rámeček (na velikos�  rámečku nezáleží)

Rozdáme dětem rámečky a necháme je, aby s jejich pomocí zachyti ly co nejpůsobivější snímek. Každý umís�  
rámeček tak, aby při pohledu skrze něj získal obraz podle svých kompozičních představ. Někdo vybere krajinu 
v dáli, jiného upoutá roš� , další si bude hrát se stromem a umísťovat ho do různých čás�  obrazu, další si vybere 
detail plodu, květu nebo lišejníku. Můžeme se pokusit průhledy skrze rámečky vyfoti t a vyti sknout na památku.

„Když osmáci zjistili, že se šesťáci chodí učit někam ven, hrozně je to 
zajímalo. Tak jsme to zkusili i s nimi. A jeden velmi problémový žák 

udělal tak nádhernou paletu, tak si s tím vyhrál, jak bychom to od něj 
nikdo nečekali. To mě potěšilo opravdu moc.“

LUCIE MÁCOVÁ
2. stupeň, ZŠ Drásov
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KIMOVKA
Doba trvání: 20 minut
Roční období: jaro, léto, podzim
Pomůcky: větší kus světlé látky

V místě, kde se právě pohybujeme, nasbíráme 10 až 20 různých přírodnin (plody, kůru, květy, listy, kameny). 
Přírodniny by měly být typické pro dané území – tedy snadno k nalezení v blízkém okolí. Všechny položíme 
na jednu polovinu látky a druhou půlkou je zakryjeme. Pak přivedeme děti  a na 30 vteřin jim přírodniny ukáže-
me. Mají za úkol si je zapamatovat a pak vyběhnout do okolí a přinést totožné. Hra podporuje znalost místa (kde 
je možné nalézt kterou přírodninu) a samozřejmě paměť.

HMATOVÉ PYTLÍKY
Doba trvání: 15–30 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: pytlíky s přírodninami 

Do neprůhledných pytlíků vložíme různé přírodniny posbírané ve zvolené lokalitě a necháme děti , ať je poznávají 
jen po hmatu. Potom se vystřídejte: pytlíky ať naplní děti  a obsah hádejte vy.

HMATOVÝ CHODNÍK
Doba trvání: 15–30 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: šátky

Rozdělíme se do dvojic. Jeden se vyzuje a zaváže si oči, druhý ho povede po určité vyti pované trase ve zvoleném 
prostředí. Slepec si vždy nohama osahá část stezky a ti puje (říká vidoucímu ve dvojici), co povrch tvoří. Pokud pří-
rodninu uhodne, postupuje dále, pokud neuhodne, sáhne si na ni rukou a ujasní si s průvodcem, co cí� . Na konci 
stezky si slepci sundají šátky a žáci si prohodí role.

POZNEJ SVŮJ STROM
(Cornell, 2012)  

Doba trvání: 15–30 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: šátky

Jednomu z dvojice zavážeme oči, druhý ho dovede k zajímavému stromu (strom s duti nou, vyčnívající větvičkou, 
výraznými kořeny, zvláštní kůrou). Slepý si strom pečlivě ohmatá a všímá si zvláštnos�  (duti ny, kůry, šířky, koře-
nů). Poté je odveden zpět na výchozí místo (kde mu byly zavázány oči), sundá šátek a už jako vidoucí jde hledat 
svůj strom. Děti  se v rolích vystřídají.

LESNÍ ORCHESTR
Doba trvání: 15–30 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: plachta na zástěnu, přírodniny 

Mezi stromy zavěsíme zástěnu. Z jedné strany položíme přírodniny jako hudební nástroje, zůstane tu jeden 
hráč, který na ně postupně hraje. Ostatní stojí na druhé straně zástěny a podle zvuku hádají, jaký lesní hudeb-
ní nástroj zní.
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HUDEBNÍ NÁSTROJE
Doba trvání: 15–30 minut
Roční období: jaro, léto, podzim

Děti  dostanou za úkol vytvořit z dostupných přírodnin hudební nástroje (použijí kameny, ulity, klacík atp.), s je-
jichž pomocí lze dělat co největší množství odlišných zvuků.

HLASY PŘÍRODY
(Cornell, 2012)  

Doba trvání: 20 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: tužka, papír

Akti vita je vhodná pro žáky, kteří již mají se senziti vní fází více zkušenos� . Děti  se rozejdou do okolí do vzdálenosti  
alespoň 50 metrů, nejlépe tak, aby na sebe neviděly. Každý si pohodlně sedne, zavře oči a poslouchá zvuky přírody. 
Po 5–10 minutách děti  svoláme a vyměníme si zkušenosti . Zkusíme určit, kolik různých zvuků k nim za tak krátkou 
dobu dolehlo. Zvuky (jejich výšku, intenzitu, barvu a náladu) můžeme zaznamenávat tužkou na papír ve formě růz-
ně silných lomených čar, kruhů či šrafováním, anebo malováním objektů, jejichž zvuk jsme slyšeli.

KELÍMKY VŮNÍ
(Van Matre, 1980)  

Doba trvání: 15 minut
Roční období: celý rok
Pomůcky: kelímky od jogurtů nebo kapsičky poskládané z tvrdšího papíru

Každý dostane kelímek, do něho nasbírá různé přírodniny z okolí, přičemž si ke každému úlovku přičichne. Dobré 
je přírodniny roztlouct klacíkem, aby se uvolnila jejich vůně. Na závěr si děti  dávají své lesní parfémy navzájem 
očichat a hádají, co který obsahuje. Pro své vůně mohou také vymyslet zajímavá jména.

CO JE V PŘÍRODĚ JEDLÉ
Doba trvání: 15–60 minut
Roční období: jaro, léto
Pomůcky: krajíc chleba s máslem pro každého

Vyrazíme do přírody a povídáme si o rostlinách, které potkáváme. Poznáváme rostliny jedovaté, jedlé či léčivé, 
mluvíme o jejich využi�  dříve i dnes. Pokud není rostlina jedovatá, dáme ji dětem ochutnat. Zhodno� me, komu 
chutnala a komu ne. Co komu zachutná, může si nalepit na chléb (jako lepidlo poslouží předem namazané máslo).

OKNO ZEMĚ 
Doba trvání: 15–60 minut
Roční období: jaro, léto

Společně si vybereme příjemné místo, položíme se ti še na zem a celé tělo kromě očí si přikryjeme lis� m, jehličím 
nebo větvemi. Při zahrabávání si vzájemně pomáháme, posledního zahrabe vedoucí skupiny. Takto ležíme 1–5 min. 

„Už jen když zjistili, že kopřiva voní – do té doby jen pálila.“ 
JANA JANOVÁ

6. ročník, ZŠ Budišov
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„Lůžko“ můžeme předem prohledat a zkontrolovat, zda v něm někdo nepřebývá – to 
abychom ochránili živočichy i děti . Je dobré si najít suché místo. Pokud je chladněji, vez-
meme si pod sebe izolační vrstvu. Po akti vitě si s dětmi popovídáme, co cíti ly, jak se jim 
zážitek líbil. Budou možná překvapeny, že se pod lis� m udělá docela teplo.

POKLADOLOVKA
(Van Matre, 1980)  

Doba trvání: 15–60 minut
Roční období: jaro, léto, podzim, zima (když není sníh)
Pomůcky: frisbee (házecí talíř)

Rozdáme pokladolovky (frisbee talíře), ideálně jednu do dvojice či trojice. Necháme děti  házet pokladolovkou 
kamkoliv na zem, ideálně v lese. Po každém hodu podrobně prozkoumají, co se schovává pod frisbee talířem, 
najdou pod ním vždy nějaký poklad – krásně zbarvený list, třpyti vý kamínek, lískový oříšek nebo třeba kvítek 
sedmikrásky. Ty nejkrásnější poklady si můžou schovat. 

Dětská fantazie je obrovská a vykouzlí poklad z ledasčeho. Po návratu domů můžete uspořádat výstavu naleze-
ných pokladů nebo je uschovat do pokladové krabičky či truhly.

Hru můžete zařadit i jako součást delší vycházky do přírody – třeba jako zpestření ve chvíli, kdy už se dětem cesta 
zdá moc dlouhá.

Inspiraci doporučujeme hledat i v dalších publikacích, např. Vnímejme přírodu všemi smysly (Wi� , 2008), Hry do 
kapsy (Hermonochová, 2003), Zlatý fond her (Zapletal, 1990) a v mnoha dalších. Užitečné mohou být i elektro-
nické zdroje, např. web Učíme se venku – www.ucimesevenku.cz.

POZNÁMKY:
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Popis výchozí situace
● Třída 4. a 5. ročníku ZŠ
● Čas realizace: duben 2018
● Čas na práci: 90 minut (dvě vyučovací hodiny)
● Téma cyklu Venkovní výuky: řeka, břehy řeky
● Prostředí: meandr řeky Svratky, místo výskytu bobrů

Příprava
●  Nachystat si pomůcky: loď a broďáky. Aby přeprava na-

fukovacím člunem na ostrov byla bezpečná, bylo nutné 
natáhnout fi xní lano, na kterém byla loď jištěna.

●  Nachystat si smysluplné úkoly. V našem případě to bylo 
přinést něco (kousek dna, něco aromati ckého) z nedo-
stupného místa (dno řeky, odlehlý ostrov).

Popis
Když jsme s kolegyní Bětkou hodnoti li první výpravu k řece 
(na konci března), byli jsme mírně zklamaní určitou vlažnos�  
dě� , hlavně chlapců. Čekali jsme, že samotný pohyb po bře-
zích řeky a kontakt s vodou je zaujmou a naplánované úkoly 
budou plnit s větší chu�  a zájmem. Pro kluky ale bylo málo 
atrakti vní se „jen“ pozorně dívat, případně zakreslovat zís-
kané informace a pozorování. Chyběla jim akce a tu si sami 
vymýšleli, nesouvisela však s našimi úkoly nebo ji nedokázali 
do naší práce začlenit. Museli jsme je opakovaně upozorňo-
vat, co mají na práci. Výsledky jejich snažení byly jiné než 
naše očekávání. Připadaly nám slabé.

Proto jsme se domluvili, že senziti vní část zkusíme zopa-
kovat další týden a něco na ty naše kluky vymyslet. Přišel 
jsem s nápadem přichystat pro ně úkol na nedostupném 
ostrůvku. Moje první myšlenka byla, že využiji svoje horo-
lezecká lana a postavím pro ně lanovou lávku k přeručko-
vání. Když jsem si ale prohlížel vyti pované místo, naznal 
jsem, že je to náročnější, než jsem si myslel. Myšlenky na 
zkoumání ostrova jsem se nechtěl vzdát. Vzpomněl jsem 
si, že doma na půdě máme nafukovací člun. Nápad byl 
na světě a s ním i poměrně snadná realizace. „Chtělo by 
to ale ještě něco,“ řekla Bětka a vzpomněla si, že nám 
náš lipkový lektor Jiří nabízel širokou škálu pomoci a po-
můcek. Mezi nimi byly i vysoké holínky (broďáky) a my 
měli po problému.

Teď už stačilo vymyslet smysluplné úkoly a mohli jsme se 
vydat vstříc dobrodružství. Naše představy o atrakti vitě 

(SEBE)DŮVĚRA

NEBÝT NA TO SÁM

PŘÍKLAD 
DOBRÉ 
PRAXE

KROKY METODIKY – SENZITIVITA A PROŽITEK

LOĎ A BROĎÁKY…
Aleš Roučka, Alžběta Pololáníková – ZŠ Doubravník

CÍL:  SEZNÁMENÍ SE S MÍSTEM PROSTŘEDNICTVÍM 
ATRAKTIVNÍCH POMŮCEK
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úkolů s překonáváním řeky se splnily na sto procent. Děti  
měly o plavbu i brodění velký zájem, bohužel z časových 
důvodů si zmiňovaná dobrodružství vyzkoušeli jen někteří  
členové skupin. Proto jsme se rozhodli brát s sebou tyto po-
můcky i na další části  Venkovní výuky a umožnit tak všem 
zažít něco neobvyklého.

Zajímavé byly momenty, kdy se žáci tak zabrali do hledá-
ní něčeho zajímavého na dně, že si vůbec nevšimli, že jim 
teče do bot. Radost z chození ve vodě byla větší než starost 
z mokrých věcí.

Bětka a já jsme si užívali pohodu, která byla na dětech 
patrná.

Subjek� vní zhodnocení

Přínos: Atrakti vní pomůcky dětem umožnily zažít něco ne-
obvyklého a dobrodružného.

Rizika, náročnější situace:
● Časová náročnost manipulace s lodí
● Bezpečnost přepravy přes hlubší tůň
● Bezpečnost při chození v říčním proudu v broďácích
●  Obě činnosti  byly náročné na čas, dopředu bylo jasné, že úkoly zvládne jen omezený počet dě� , proto sku-

piny vyslaly na každý úkol jen své zástupce.

ZÍSKÁVÁNÍ ZKUŠENOSTÍ

O PŘÍRODĚ V PŘÍRODĚ

Doporučení pro příště
● Vyhradit si delší čas.
●  Mít k dispozici lepicí soupravu pro případ píchnu-

�  lodi. V našem případě jsme píchli naštěs�  jen 
jednu komoru člunu, a protože děti  jsou výrazně 
lehčí než já, tak se s lodí dalo plout i tak.
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2. FÁZE: BÁDÁNÍ

CÍLE BÁDÁNÍ
● ŽÁK na základě vlastní zkušenosti  (bádání) rozpozná některé prvky ekosystému.
● ŽÁK 2. stupně rozpozná některé ekologické souvislosti  ve vybraném místě/ekosystému.

ROLE UČITELE
UČITEL je v této fázi průvodcem výzkumného procesu.

●  Nastavuje bezpečné prostředí a ponechává dostatečný prostor a svobodu pro iniciati vu a názor žáků.
● Podílí se na tvorbě kritérií pro výběr otázek vhodných k výzkumu.
● Koordinuje rozdělení žáků do skupin, příp. individuální práci.
● Dohlíží na tvorbu otázek, hypotéz a plánování výzkumu.
●  Při samotném výzkumu a zpracování výsledků řeší dotazy žáků, hlídá čas a případně 

nabízí vlastní pomoc (např. při určování, interpretaci výsledků, práci s pomůckami).
● Společně se žáky nastavuje kritéria pro prezentaci výzkumu.
● Moderuje prezentace.
●  V průběhu práce i při prezentaci s žáky komunikuje převážně popisným jazykem, 

hodnocení vztahuje k nastaveným kritériím.
● Klade otevřené dialogické otázky, které citlivě vedou žáky k rozpoznání a korekci.

ROLE ŽÁKA
● Klade otázky vztahující se k vybranému tématu, vhodně je formuluje.
●  Vybere nebo formuluje výzkumnou otázku, která souvisí s tématem a je za da-

ných podmínek (čas, pomůcky, bezpečnost) ověřitelná. 
●  Vyjádří předpokládaný výsledek výzkumu (hypotézu) a naplánuje metodický 

postup zvoleného výzkumu. Zvažuje, zda je pro dané téma, otázku či hypotézu 
vhodný kvanti tati vní nebo kvalitati vní výzkum. Cíleně promýšlí, jaké prostřed-
ky (pomůcky, zdroje informací) bude pro výzkum potřebovat.

●  Postupuje podle plánované metodiky výzkumu. V průběhu práce vyhodnocuje, zda je vhodné s ohle-
dem na vnější okolnosti  metodický postup upravit, zvažuje, nakolik tato úprava ovlivní výsledky 
výzkumu.

●  Zjištěná data uspořádá a shrne. Výsledky vztáhne k výzkumné otázce a hypotéze, objasní, proč jsou 
právě takové. Porovná tyto výsledky s dalšími zdroji informací. Posoudí význam svého zjištění pro 
sebe a ostatní. 

● Výzkum a jeho výsledky prezentuje.

„Děti mají slovo ‚bádání‘ strašně rády. Když jim člověk dá něco do 
ruky, a k tomu volnost a trochu teorie, kterou mohou ověřovat, je to 

pro ně nejlepší způsob, jak prožít přírodovědné předměty.“ 
PETR JURÁČEK

1. stupeň, ZŠ Ostopovice
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VHODNÁ ČASOVÁ DOTACE
●  45 min – otázky k výzkumu
●  45 min – příprava výzkumu
●  70 min – výzkum
●  45 min – shrnu�  výsledků, diskuze
●  45 min – prezentace výsledků
●  20 min – refl exe zjištěných informací

Bádání je vhodné realizovat nejlépe v jednom nebo dvou blocích – tak, aby celá výzkumná část probíhala 
jako jeden celek. Shrnu�  výsledků a prezentaci lze oddělit jako samostatný blok. Fáze bádání by měla 
proběhnout co nejdříve po senziti vní fázi, aby žáci místo i proces vnímali uceleně. Tedy nejlépe v průbě-
hu následujících dnů.

POPIS BADATELSKÉ FÁZE
Badatelskou fázi můžeme označit za proces vytváření nových poznatků. Jedná se o systemati cky a pečlivě naplá-
novanou činnost, jejíž jednotlivé fáze na sebe logicky navazují. V rámci badatelství nepostupujeme pouze dopředu, 
ale v případě problému či potřebného zpřesnění se vždy můžeme vráti t o krok zpátky a postup upravit či změnit. 

„Byla jsem zpočátku dost skeptická – nevěřila jsem, že si děti dokážou položit 
otázku, která půjde vyzkoumat. Ale byl to jen předsudek. Zjistili jsme, že i prvňáci už 
v druhém cyklu pokročili a dokázali otázky formulovat dobře a pak nad nimi bádat.“ 

KATEŘINA BUNCÍK
1. stupeň, ZŠ Chýně

„Jsem matematička, tak bych chtěla mít všechno srovnané ve škatulkách. Dám 
třeba žákům úkol zkoumat členovce. Jenže oni? Zkoumají prostě všechno! 

Hledají členovce, ale všimnou si, že jsou v mechu, tak zkoumají mech… Oni tím 
bádáním plují. A já si uvědomuju, že jsme škatulkami omezení. Musíme v tom ty 

děti nechat, nestrkat je do škatulek, umožnit jim, aby uplatnily svůj talent.“ 
LUCIE MÁCOVÁ

2. stupeň, ZŠ Drásov

(DOSAVADNÍ) POZNÁNÍ

BÁDÁNÍ A POZOROVÁNÍ

VÝSLEDKY HYPOTÉZY

REFLE
XE

VÝBĚR POSTUPU

A POM
ŮCEK

STANOVENÍ

PROBLÉM
U

ANALÝZA

M
ĚŘENÍ/POZOROVÁNÍ
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        DOSAVADNÍ POZNÁNÍ A STANOVENÍ VÝZKUMNÉHO PROBLÉMU

●  Zpětně si místo vybavíme – pocity i informace, které z něj / o něm máme – např. s pomocí výstavy výstupů 
z fáze senziti vity, připomenu� m dílčích akti vit a jejich silných momentů, pomocí společně skládaného pří-
běhu. Můžeme nechat žáky vše napsat či jinou formou vyjádřit např. na základě fotografi í či jiných záznamů 
ze senziti vní fáze. 

●  Určíme temati cké oblasti , které chceme v místě zkoumat (dle potřeb učitele, ale i žáků), např. formou myš-
lenkové mapy. Rozčlenění lze přizpůsobit vzdělávacím cílům učitele (např. potřeba zabývat se skupinami nebo 
složkami v ekosystému – bezobratlými, obratlovci, dřevinami, bylinami atp.). Pro další průběh práce může být, 
zejména u starších žáků, užitečné doplnit informace o fungování vybraného biotopu, např. formou krátkého 
textu, videa či osobní zkušenosti . Poziti vně to ovlivňuje rozmanitost a promyšlenost výzkumných otázek. Je 
však důležité zvolit přiměřenou formu (je možné využít části  textů o ekosystémech pro žáky níže). 

●  Stanovíme kritéria pro výzkumnou otázku (dle možnos�  se zapojí učitel i žáci). Výzkumné otázky musí být 
ověřitelné (s dostupnými pomůckami a v dostupném čase – pomůcky proto žákům ukážeme předem, pokud 
se s bádáním teprve seznamují), bezpečné (pro žáky i ostatní živé tvory). Měly by začínat slovy JAK, KOLIK, 
KDE, KDO, CO, JAK DLOUHO. Zvážíme, zda bude ověřitelná otázka začínající PROČ. Důležitým kritériem také 
je, zda jsou žáci moti vovaní otázku řešit, zda není odpověď příliš zjevná nebo naopak za daných podmínek 
nedosažitelná (Disman, 2000).

●  Navrhujeme otázky k jednotlivým temati ckým oblastem (samostatně či ve skupinách). V tuto chvíli žáky 
neomezujeme, necháme je vytvořit více otázek formou brainstormingu. Žáky např. může zajímat, kolik 
na místě žije různých organismů, čím se živí, jak je ovlivňují některé vnější faktory, ale také proč tu něco je a jak 
to tu bude vypadat za nějakou dobu. Mohou ch� t srovnávat dvě stanoviště nebo proměnné, např.: Je tepleji 
pod lis� m nebo jehličím? Proměňuje se teplota půdy 10 cm pod povrchem v závislosti  na oslunění, nebo 
zůstává stálá? Žije více bezobratlých živočichů v hrabance, nebo v trouchnivějícím pařezu? Jaké mechanismy 
využívají vodní živočichové v našem rybníce k pohybu? Liší se druhy rostlin/živočichů v přitékajícím potoce 
od druhů rostlin/živočichů v rybníce?

●  Z návrhů vybereme otázky, které můžeme a chceme s ohledem na výše uvedená kritéria zkoumat, případně 
otázky upravíme (společně nebo ve skupinách podle zkušenos�  žáků). 
Po výběru otázek je vhodné, aby žáci dále pracovali ve skupinách. Lze je rozdělit hned na začátku badatelské 
fáze, ale doporučujeme vytvořit skupiny až ve chvíli, kdy jsou formulovány otázky – žáci se tak mohou sami 
sdružit do skupin podle toho, která otázka je více zajímá.

        PŘÍPRAVA VÝZKUMU – STANOVENÍ HYPOTÉZ, POSTUPU A POMŮCEK
●  Formulujeme předpokládané výsledky výzkumu (hypotézy) k vybraným výzkumným otázkám (individuálně 

či ve skupinách). U mladších žáků se obvykle jedná o vyjádření odhadu, předpokládaného výsledku u kon-
krétního jevu, nikoli o skutečnou hypotézu. Přesto je vhodné nechat žáky takový odhad vyjádřit, zvyšuje 
to jejich moti vaci k výzkumu. Např. předpoklad, že kobylka skáče 0,5–1 metr, může ve výsledku překvapit. 
U starších žáků je vhodné věnovat se formulaci skutečné hypotézy. 

●  Upravíme hypotézy (spolu s učitelem i ostatními skupinami) podle stanovených kritérií. Hypotéza je tvrzení, 
je proto formulována jako oznamovací věta. Musí být ověřitelná, musí se dát buď potvrdit, nebo vyvráti t. 
Správná hypotéza vyjadřuje vztah alespoň dvou měřitelných proměnných. Např.: Na slunné louce roste více 
druhů rostlin než na zas� něné. Proměnné jsou v tomto případě dvě: počet druhů rostlin a sti nnost louky. 

„Nejprve jsme vytvořili příběh o minulé návštěvě, připomněli si jednotlivé 
činnosti a silné zážitky. Pak jsme se vydali do okolí pátrat po přírodních 
hudebních nástrojích a uspořádali společný koncert. Ta drobná aktivita je 

pomohla vrátit jak na místo, tak i k dřívějším prožitkům“ 
LENKA DUFKOVÁ

5. ročník, ZŠ Tišnov
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Pozor, mezi kritéria hypotézy rozhodně nepatří, že se musí potvrdit! Pokud je vyvrácena, vůbec to není špat-
ně, naopak, žáci se dozvědí něco, co nepředpokládali, a budou si zjištěnou informaci pravděpodobně lépe 
pamatovat, tzv. Aha efekt (Gavora, 2010).

●  Naplánujeme postup, jakým ověříme hypotézy (individuálně či ve skupinách). Je vhodné nechat žáky nejpr-
ve navrhnout vlastní postup, pak se ovšem doptávat na podrobnosti  a � m vyjasňovat metodiku výzkumu, 
např.: Jak velkou část louky budete prozkoumávat? S jakým vzorkem přírodnin budete pracovat? Jakým 
způsobem určíme průměrnou výšku? Při plánování bereme v potaz množství výzkumných vzorků, pokusů, 
měření, aby byl výsledek reprezentati vní… Je náš postup bezpečný pro žáky i pro přírodu?

●  Vybereme a seznámíme se s pomůckami. Na základě postupu žáci promýšlí a sepisují všechny pomůcky, 
které jim pomohou realizovat výzkum: na ohraničení prostoru, měření, pozorování, interpretaci výsledků, 
záznamenávání výsledků... 
Pomůcky je možné představit skupině již před plánováním výzkumu resp. před formulací hypotéz či vý-
zkumných otázek. Vhodné je to zejména u skupiny, která se badatelský postup teprve učí. Pokud máme toti ž 
k dispozici jen určité typy pomůcek, nebude možné některé výzkumné postupy/hypotézy/otázky výzkumem 
řešit.
Je vhodné mít připravenou základní sadu pomůcek – stopky, metr, pásmo, váhu, teploměr, provázky, lahvič-
ky, různé pomůcky na sběr živočichů, atlasy a klíče, kalkulačku, papír a podložku a také nejrůznější aplikace 
v mobilních telefonech (mapa, buzola, GPS, stopky, kalkulačka, atlasy) – viz část inspirace na konci popisu 
této fáze.

3)    BÁDÁNÍ A POZOROVÁNÍ 
●  Výzkum probíhá dle plánu, učitel obchází skupiny a zjišťuje, jak se daří jej provádět, pomáhá s pomůckami. 

U zkušenějších žáků bývá výhodné, pokud ověřují současně několik hypotéz (např. 3) k několika otázkám 
týkajících se jednoho výzkumného problému (tématu). 

●  Často se stane, že v praxi není možné naplánovaný postup úspěšně realizovat, resp. ukáže se, že nevede 
k ověření či vyvrácení hypotézy – to je vhodný čas pro úpravu postupu (učitelem či samotnými žáky). Žáci 
by měli vědět, že to není chyba. Nevhodný postup nebo pomůcky někdy ukáže až praxe. Důležité je nalézt 
problém a vyřešit jej.

4)    ANALÝZA VÝSLEDKŮ A JEJICH PREZENTACE 
• Stanovíme kritéria pro prezentaci výzkumu (dle možnos�  učitel i žáci), která by měla představit:

– výzkumný problém, otázky a hypotézy,
– popis postupu bádání,
– výsledky výzkumu, zobecnění,

„Tvorba otázek byla úžasná v druhém cyklu. Samy děti nás upozornily, 
že nemáme hypotézu, spoustu věcí již měly předem připravených, 
dokázaly samostatně přemýšlet a dobře se k tématu vyjadřovaly.“ 

GABRIELA WALDHANSOVÁ, MICHAELA MATĚJÍČKOVÁ
1. stupeň, ZŠ Ostopovice

„Narazili jsme najednou na to, že potřebujeme vysvětlit, co je průměr. 
Normálně se to probírá až v páté třídě. Ale my jsme si to v tu chvíli 

vysvětlili a ukázali tak přirozeně, že to všichni pochopili hned na místě.“ 
KATEŘINA ČÁPOVÁ

4. ročník, ZŠ Kamenice
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ROZVÍJENÉ KOMPETENCE VE 2. FÁZI DLE RVP 
Žák:

●  vybírá a využívá pro efekti vní výzkum vhodné způsoby, metody a strategie, plánuje, organizuje a řídí 
vlastní učení, projevuje ochotu věnovat se dalšímu studiu a celoživotnímu učení,

●  vyhledává a třídí informace a na základě jejich pochopení, propojení a systemati zace je efekti vně vyu-
žívá v procesu učení,

●  účinně spolupracuje ve skupině, podílí se společně s pedagogy na vytváření pravidel práce v týmu, 
na základě poznání nebo přijetí  nové role v pracovní činnosti  poziti vně ovlivňuje kvalitu společné práce;

●  prakti cky ověřuje položenou výzkumnou otázku, promyslí a naplánuje způsob řešení, využívá k tomu 
vlastního úsudku a zkušeností ,

●  používá bezpečně a účinně materiály, nástroje a vybavení, dodržuje vymezená pravidla, plní povinnosti  
a závazky, adaptuje se na změněné nebo nové pracovní podmínky,

●  samostatně nebo ve skupině pozoruje a experimentuje, získané výsledky porovnává, kriti cky posuzuje 
a vyvozuje z nich závěry, které je schopen obhájit, uvědomuje si zodpovědnost za svá rozhodnutí  a vý-
sledky svých činů zhodnotí ,

●  formuluje a vyjadřuje své myšlenky a názory v logickém sledu, vyjadřuje se výsti žně, souvisle a kulti vo-
vaně v písemném i ústním projevu,

●  přistupuje k výsledkům pracovní činnosti  nejen z hlediska kvality, funkčnosti , hospodárnosti  a spole-
čenského významu, ale i z hlediska ochrany svého zdraví i zdraví druhých, ochrany životního prostředí 
i ochrany kulturních a společenských hodnot.

– vyhodnocení (potvrzení/vyvrácení) hypotézy,
–  grafi cké zpracování celého procesu (stanovíme např. velikost plakátu, délku textů, počet prezentujících 

apod.).
●  Připravíme podklady pro prezentaci výzkumu dle kritérií. Žáci ze zjištěných dat sestavují tabulky, grafy, 

nákresy, shrnu� , apod., srozumitelné pro ostatní.
● Skupiny či jednotlivci představí své prezentace. 
● Diskutujeme nad představenými výsledky.
●  Zhodno� me prezentace dle kritérií učitelem/žáky. Doporučujeme využít popisnou zpětnou vazbu váza-

nou na stanovená kritéria a ponechat také prostor pro zhodnocení procesu zkoumání žáky samotnými 
(ve skupinách).

5)    REFLEXE A INTEGRACE VÝSLEDKŮ DO VLASTNÍHO POZNÁNÍ
●  Refl ektujeme, čeho si žáci během výzkumu na místě či během prezentace všimli (jakých organismů, jakých 

vztahů). Využijeme některou z refl ekti vních technik, preferujeme ale ty, při nichž žáci pracují samostatně 
(např. volné psaní, samostatná myšlenková mapa).

●  Sepsaná refl exe poslouží jako důkaz o proběhlém učení, respekti ve jako podklad pro další učení (např. vlepí-
me do sešitu, založíme do por� olia žáka).

„Někdo se do výzkumu ponoří až do večera, jiný to má rychle 
odbyté, další všechny překvapí oslnivou prezentací… Krásně 

se tu projevují rozmanité typy a schopnosti žáků.“ 
MICHAL VRZÁČEK

2. stupeň, ZŠ Kamenice
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INSPIRACE K BÁDÁNÍ

TABULKY S DOPORUČENÝMI POMŮCKAMI 
Doporučené vybavení pro práci v různých přírodních prostředích pro třídu o cca 25 žácích.

ZÁKLADNÍ VYBAVENÍ VODA PŮDA LES (DŘEVINY) LOUKA

předmět ks předmět ks předmět ks předmět ks předmět ks

skládací metr 3 klíč – vodní 
živočichové 5 klíč – půdní  

živočichové 5 klíč – stopy 5 smýkačka 5

svinovací metr 2 bílá miska 5 bílá miska 5 knížky – pobyto-
vá znamení 2 klíč – luční 

živočichové 5

pásmo 1 štětce 1 vidlička 10 Christenovo 
měřidlo 2 bílá plachta 5

digitální váhy 1 lžíce 5 lžička 10 průměrka 2 kniha Co tu kvete 5

mincíř 1 sítko s rukoje� 10 exhaustor 3 tyč 2 m 2 skleničky 10

podložka A4 10 planktonka 2 epruveta 10 hmotové tabulky 1 lis na rostliny 1

odměrný válec 1 zavírací lahvička 10 Petriho miska 10 klíč – dřeviny 5 epruveta 20

mikroskop 1 Petriho miska 10 měkká pinzeta 5 klíč – pupeny 5 měkká pinzeta 5

dalekohled 5 měkká pinzeta 5 lopatka 2 klíč – mechy 5 úložná krabice 1

fotoaparát 2 síťka na lov vod-
ního hmyzu 3 rýč 1 klíč – lišejníky 5 Malayseho past 1

stopky 2 případně dále: prosívadlo 1 plastové krabičky 
na vzorky 20 plátno na lov 

nočního hmyzu 1

metr dlouhý 4 m 
(provázek, kolíky) 2 past (vrš) 2 případně dále: voskovky a papír 

na frotáže 5

krabičková lupa 3 planktonka do 
potoka 2 zemní past 5 zahradnické 

nůžky 2

kniha o fauně ČR 3 Hrbáčkova lahev 1 eklektor 1 pilka 1

podložní sklíčka 1 broďáky 2 Kopeckého 
váleček 3 sklepávadlo 1

kapátko 1 měřidla na PH, 
kyslík…

laboratorní 
potřeby

plastová síta na 
prosev dendritu 2

teploměr – různé 
druhy 5 hydraulická 

vrtule

kahan, válce – 
propustnost, 
vzlínavost

křída 5
analyti cký kufr 
na chem. analýzu 
vody

demonstrační 
nádoba na klíčení 
semen

1

krepový papír 1 injekční stříkačky 10

buzola 2

nůžky 5

oboustranná 
lepicí páska 1

čtvrtky 1

batoh 1

úložná krabice 1

lupa 1

binolupa 1
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Popis výchozí situace
● Třída 4. a 5. ročníku ZŠ
● Čas realizace: duben 2018
● Čas na práci: 90 minut (dvě vyučovací hodiny)
● Téma cyklu Venkovní výuky: řeka, břehy řeky
● Prostředí: školní zahrada (příprava na práci u vody)

Příprava
●  Nachystat si tajemnou moti vační krabici s něčím (zahradní drn)
● Nachystat si výzkumné otázky:

– Z čeho se skládá hlína?
–  Půjde vzorek hlíny roztřídit na jednotlivé části  (např. dle barvy, struktury, velikosti )?
– Kolik kamínků najdeme ve vzorku?
– Obsahuje drn vodu a jak to lze prokázat?
– Nacházejí se ve vzorku živočichové? A jací?
– Kolik kořenových systémů lze ve vzorku odhalit?
– Nacházejí se ve vzorku živé rostliny? A jaké?
–  Když budeme vzorek zkoumat všemi smysly, jak jej můžeme popsat?
– Kolik vody vzorek pojme?
– Jaká je průměrná výška porostu?
– Jaké společné znaky mají rostliny ve vzorku (stavba těla rostlin)?

Popis

Před zahájením samotného bádání 
u řeky jsme s kolegyní Bětkou řešili, 
jak tuto část Venkovní výuky pojmout. 
Z podzimního cyklu jsme měli zkuše-
nosti  a zároveň určité obavy. Ty se tý-
kaly tvorby výzkumných otázek a  prá-
ce s nimi. Chtěli jsme předejít situacím, 
kdy si děti  nebudou vědět rady s touto 
čás�  výuky. Proto jsme se se domluvili, 
že pro ně uděláme ukázkovou dvojho-
dinu, ve které jim předložíme určité 
konkrétní nápady, kterými se násled-
ně inspirují při vlastní práci.

Nezačali jsme jako obvykle tvorbou 
pracovních skupin, ale od jednotlivců. 
Spoléhali jsme na to, že každý má ja-
kousi vnitřní potřebu něco objevovat 
v kousku hlíny.

PŘÍPRAVA

PŘÍKLAD 
DOBRÉ 
PRAXE

KRABICE S HLÍNOU
Aleš Roučka, Alžběta Pololáníková – ZŠ Doubravník

CÍL:  POCHOPIT, CO JE VÝZKUMNÁ OTÁZKA, 
A NAUČIT SE S NÍ PRACOVAT

KROKY METODIKY – BÁDÁNÍ
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Zde musím vysvětlit, kde se vzal ten kousek hlíny. Když jsme hodinu chystali, napadlo nás moti vovat děti  něčím 
tajemným. Vykopnutý drn jsme uzavřeli do papírové krabice a každý si měl dovnitř sáhnout a zjisti t, co je uvnitř. 
Tato akti vita až neuvěřitelně přitáhla děti  k diskuzi o kusu hlíny.

Nejprve jsme dětem předložili vlastní návrhy otázek, co by se dalo zkoumat. Potom jsme je vyzvali, aby každý 
zkusil na svůj pracovní list vytvořit dvě podobné otázky, nebo si napsal otázky námi vytvořené. Se svým pra-
covním listem potom žáci obcházeli své spolužáky a nechali si od nich dopisovat jejich otázky. Tímto způsobem 
si všichni nasbírali větší množství výzkumných otázek (10–12). Následně si měli označit otázku, která je nejvíce 
zajímá. Pak se všichni mezi sebou bavili a utvářeli skupiny podle stejných zájmů (výzkumných otázek). K našemu 
velkému překvapení se žáci rozdělili do pracovních skupin velmi rovnoměrně. Téměř nikdo nezůstal sám. Tomu, 
kdo přeci jen zůstal, jsme nabídli možnost pracovat samostatně nebo se přidat k už vytvořeným skupinám.

Dále následovala práce ve skupinách. Každá skupina formulovala ke své otázce hypotézu, sepsala seznam pomů-
cek a vymyslela pracovní postup (v pěti  nebo šesti  bodech), jak by danou otázku zkoumala.

Vše společně zaznamenávali na postery, které byly výstupem této činnosti . Na závěr hodiny jsme si společně 
sdělovali dojmy a zkušenosti .

Po několika hodinách bádání u řeky jsme se s Bětkou shodli, že první ukázková dvojhodina měla smysl a určitě 
se odrazila na kvalitě výzkumu u řeky. V následující hodině bádání bylo toti ž zajímavé pozorovat, jak žáci výše 
zmíněné postupy používali. Opravdu jsme nabyli dojmu, že si s bádáním ví většina z nich rady. Všichni na začátku 
přemýšleli, co je zajímá, a každý si vytvořil jednu vlastní výzkumnou otázku. Potom proběhla burza výzkumných 
otázek a po ní se poměrně rychle a jednoduše vytvořily pracovní skupiny s jednou výzkumnou otázkou (vznikla 
„přetavením“ nápadů jednotlivců). Pak už bylo pro skupiny jednoduché vytvořit si pracovní postup a pusti t se 
do bádání.

Subjek� vní zhodnocení

Přínos: Děti  si utvářejí vlastní představu o učení podle názorného příkladu připraveného učitelem.

Rizika, náročnější situace:
● Větší abstrakce úkolu, pro některé děti  to bylo hůř představitelné.
● Smysluplná spolupráce dě�  ve skupině 
● Rozptylování se jinými podněty

Doporučení pro příště
● Tento typ úkolu pravidelně využívat ve výuce, aby si jej dokázaly osvojit. 
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3. FÁZE: HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ

CÍLE HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
● ŽÁK zhodno�  kvalitu ekosystému – zváží, jaké služby tento ekosystém nabízí ve vztahu k člověku 

a ostatním organismům.
●  ŽÁK odhadne a popíše vývoj a změny, které by mohly v místě/ekosystému nastat, změní-li se některá 

z podmínek.

ROLE UČITELE
● Předkládá základní pojmy a popisy ekosystémů.
●  Rozumí souvislostem ve fungování ekosystému, je informovaný o „našem“ místě 

(např. managementu či historii).
●  Zajis�  v obrazové podobě ukázky dvou odlišných ekosystémů: jednoho přírodě 

blízkého, druhého člověkem výrazně regulovaného (nebo produkčního), nachys-
tá k nim karti čky se základními pojmy.

● Řídí diskuzi, opravuje a přidává souvislosti  a pojmy, které žáci neznají.
● Rozumí možným řešením. 
● Propojí obecné informace se znalostmi o konkrétním místě.

ROLE ŽÁKA
●  Popíše přírodě blízký ekosystém1 a srovná ho se stanovištěm, kterým se zabývá. 
● Pracuje se základními pojmy a dává je do souvislos� .
● Popíše problémy daného stanoviště a navrhne řešení pro jeho ozdravení.
●  Uvědomuje si jedinečnost místa a účel jeho ochrany, vyhodnocuje možné dů-

sledky chování lidí.

VHODNÁ ČASOVÁ DOTACE
2 vyučovací hodiny (2 × 45 min):

● 10 min – oživení si informací o stanovišti  
● 30 min – charakteristi ka ekosystému a hledání souvislos� 
● 20 min – zhodnocení  stanoviště
● 30 min – změny na stanovišti 

1  Přírodě blízký ekosystém je ekosystém s velkou biodiverzitou, s fungujícími přírodními procesy, s managementem blížícím 
se péči o chráněné území (například přírodní louka, prales či les přírodě blízký, nepřerybněný rybník s litorálem, meandrující 
potok či řeka). Podrobnější informace v kapitole Prakti cká část – Podpůrné texty pro učitele.
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POPIS FÁZE HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
Tato fáze se skládá ze čtyř dílčích čás� , které na sebe logicky navazují (oživení si informací o stanovišti , charakte-
risti ka ekosystémů a hledání souvislos� , zhodnocení stanoviště, možné změny). Pokud je to možné, probíhá také 
na našem vybraném místě, pouze ve výjimečných situacích se můžeme přesunout do třídy. V terénu toti ž žáci 
lépe nacházejí a uvědomují si souvislosti , mohou hledat další odpovědi přímo na místě atp.

Předem je potřeba si připravit obrázky hraničních podob ekosystému, kterému se skupina věnovala v předcho-
zích fázích (přírodě blízký x člověkem výrazně pozměněný), karti čky s pojmy pro zvolený ekosystém (doporučené 
pojmy ve formě slovníčku nabízíme v inspirační části  této kapitoly, obrázky a pojmy k rozstříhání jsou součás�  
volně vložené přílohy) a prázdnou A3 pro „naše“ stanoviště. Pro lepší představivost je vhodné doplnit akti vitu 
ukázkou sady fotek, na kterých jsou zachycené názorné náhledy daného ekosystému.

        OŽIVENÍ SI INFORMACÍ O STANOVIŠTI 
● Připomeneme si stanoviště, které jsme v předchozích fázích pozorovali a zkoumali. 
●  Necháme žáky, aby si znovu vybavili, jaké informace o tomto ekosystému vědí (co jsme v daném území za-

znamenali za jevy, zvířata, rostliny, stopy člověka atp.). Každý žák může interpretovat svůj osobní zážitek.

        CHARAKTERISTIKA EKOSYSTÉMU A HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
V této části  chceme obecně charakterizovat dříve zvolený ekosystém, doplnit informace, ujasnit význam a disku-
tovat o jeho možné kvalitě a ovlivnění člověkem. 

●  Vyvěsíme obrazy dvou krajních podob ekosystému (tedy přírodní x člověkem silně ovlivněný ekosystém) – 
obrázky jsou součás�  přílohy metodiky

●  Na základě obrázků a zkušenos�  žáků společně popíšeme dvě extrémní podoby – přírodní a člověkem vý-
razně ovlivněný ekosystém. Např. na jedné straně prales plný ležících stromů, kapradin, na druhé straně 
člověkem výrazně ovlivněný a využívaný ekosystém (typicky smrková monokultura, akáti na atp.).

●  Rozdáme karti čky, které s daným ekosystémem souvisí (viz doporučené pojmy  v inspirační části  této 
kapitoly).

●  Rozhodujeme, kam který pojem patří, a umisťujeme karti čky s pojmy do obrázků s hraniční podobou ekosys-
tému i s komentářem, proč danou karti čku dáváme zrovna do toho či onoho prostředí. Karti čky umisťujeme 
postupně. Při každém umístění a vysvětlení se mohou ozvat ostatní, navrhnout přemístění karti čky nebo 
přidat svůj komentář. Debatu řídí učitel a volí vhodné podnětné otázky, aby žáci vyvozovali souvislosti , které 
jim pomohou správně umísti t danou karti čku. V případě potřeby učitel umístění karti ček koriguje. Některé 
karti čky mohou ležet i uprostřed.

        ZHODNOCENÍ NAŠEHO STANOVIŠTĚ 
●  Nyní vyhodno� me, zda a v jaké kvalitě se jednotlivé jevy z karti ček vyskytují na našem stanovišti . Karti čky 

z člověkem výrazně ovlivněného ekosystému označíme domluvenou značkou (barvou, symbolem), jinou 

„Nejvíc mne na tom baví nečekané situace, které venku můžou nastat. Potkáte 
užovku, najdete mrtvého krtka apod. Dá se to dobře vytěžit pro výuku.“ 

ALEŠ ROUČKA
1. stupeň, ZŠ Doubravník
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značkou opatříme karti čky z přírodě blízkého ekosystému. Vedeme s žáky diskuzi o tom, zda se na našem 
stanovišti  tyto jevy objevily, nebo ne, a dojdeme k závěru, ke které hraniční podobě ekosystému se naše 
stanoviště více blíží.

●  Výsledkem je vyhodnocení, ke které hraniční podobě ekosystému se naše místo více blíží a které faktory to 
určují a nejvíce ovlivňují. Zabýváme se také vlivem lidské činnosti  na podobu zkoumaného ekosystému.

        MOŽNÉ ZMĚNY NA STANOVIŠTI 
●  Závěrem promýšlíme další možnosti  vývoje lokality. Padají otázky a společně na ně hledáme odpovědi. Co 

by se muselo stát, aby byl ekosystém na našem místě zdravější? Jak mohou náš ekosystém ovlivnit další ná-
hodné faktory? Například: Co by se stalo, kdyby člověk lokalitu přestal využívat a starat se o ni? Nebo kdyby 
se sem nastěhoval vlk?

●  Debatu můžeme přesunout i k jiným stanoviš� m a obecnějším otázkám: Jaká znáte další místa (v ČR), která 
vypadají jako ten ideální ekosystém? Co bychom pro naši lokalitu mohli udělat společně, našimi silami? 
Chrání naši lokalitu zákony? 

ROZVÍJENÉ KOMPETENCE VE 3. FÁZI DLE RVP 
Žák:

●  operuje s obecně užívanými termíny, znaky a symboly, uvádí věci do souvislostí , propojuje do širších 
celků poznatky z různých vzdělávacích oblastí  a na základě toho si vytváří komplexnější pohled na ma-
temati cké, přírodní, společenské a kulturní jevy,

●  chápe základní ekologické souvislosti  a environmentální problémy, respektuje požadavky na kva-
litní životní prostředí, rozhoduje se v zájmu podpory a ochrany zdraví a trvale udržitelného rozvoje 
společnosti ,

●  nachází shodné, podobné a odlišné znaky ekosystému, využívá získané vědomosti  a dovednosti  k obje-
vování různých variant řešení,

●  vnímá nejrůznější problémové situace ve vztahu k danému ekosystému, přemýšlí o nesrovnalostech 
a jejich příčinách, promyslí a naplánuje způsob řešení problémů a využívá k tomu vlastního úsudku 
a zkušeností ,

●  naslouchá promluvám druhých lidí, porozumí jim, vhodně na ně reaguje, účinně se zapojuje do diskuze, 
obhajuje svůj názor a vhodně argumentuje,

●  přispívá k diskuzi v malé skupině i k debatě celé třídy, chápe potřebu efekti vně spolupracovat s druhými 
při řešení daného úkolu, oceňuje zkušenosti  druhých lidí, respektuje různá hlediska a čerpá poučení 
z toho, co si druzí lidé myslí, říkají a dělají,

●  poznává smysl a cíl učení, má poziti vní vztah k učení, posoudí vlastní pokrok a určí překážky či problémy 
bránící učení, naplánuje si, jakým způsobem by mohl své učení zdokonalit, kriti cky zhodnotí  výsledky 
svého učení a diskutuje o nich.
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INSPIRACE K HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ

DOPORUČENÉ POJMY PRO HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
V následujícím slovníčku uvádíme doporučené pojmy k hledání souvislos� , podobnos�  a rozdílů mezi hraničními 
podobami jednotlivých ekosystémů a agrobiocenóz. Mohou přispět k navození diskuze o některých souvisejících 
problémech, které lidé svým působením vnáší do krajiny. Pojmy jsou vždy rozděleny na základní a rozšiřující, 
které doporučujeme pro žáky 2. stupně.

Součás�  slovníčku je i tabulka přibližující, jaké funkce mohou naplňovat obě hraniční polohy zvoleného ekosys-
tému. Symboly znázorňují, do jaké míry daná podoba ekosystému naplňuje funkce vypsané v jednotlivých řád-
cích. Součás�  přílohy metodiky je tato tabulka bez symbolů. Je možné si tak s žáky jednotlivé funkce uvědomit 
a porovnat.

Jednotlivá hesla (již bez popisu) naleznete také v přehledné tabulce v příloze, připravené k rozstříhání.

Na volné karti čky doporučujeme doplnit další pojmy a případné objevy z badatelské části , které považujete 
za vhodné uvést při hledání patřičných ekologických souvislos� .

ŘEKY, POTOKY A DALŠÍ TEKOUCÍ VODY
REGULOVANÝ VODNÍ TOK versus PŘÍRODNÍ VODNÍ TOK – porovnání funkcí

REGULOVANÝ VODNÍ TOK PŘÍRODNÍ VODNÍ TOK

zadržování vody v krajině - *

zvyšování biodiverzity území - *

zvlhčování a ochlazování prostředí * *

proti povodňová ochrana - *

distribuce vody v krajině * *

Pojmy

SAMOČISTICÍ SCHOPNOST
Potok, který má přírodní charakter (kameny, peřeje, meandry, břehový porost), dokáže přirozenými procesy na 
krátkém úseku významně snížit nebo zcela odstranit některé druhy znečištění. Nečistoty jsou rozřeďovány, lehké 
se odplavují, těžší se usazují na dně, kde se biochemickými pochody rozkládají na jednodušší látky. Na mnohé 
antropogenní nečistoty (zejména chemikálie) však samočisti cí schopnost tekoucích vod nestačí.

BIOINDIKÁTOR
Živý organismus, který svým výskytem dokládá přítomnost některého činitele v určitém biotopu. Např. blešivec 
potoční žije v písku a pod kameny a jeho přítomnost ukazuje na čistou vodu. Bioindikátorem kyselých půd je vřes 
obecný, vyšší obsah dusíku v půdě je indikován kopřivou dvoudomou a bezem černým apod.

ÚKRYTY PRO VODNÍ ORGANISMY
Aby byl potok plný života, nesmí v něm chybět úkryty a různorodá stanoviště: písčiny, strmé i plytké břehy, ka-
meny, kořeny, hlubší tůně a ti šiny.
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ROZMANITÁ BŘEHOVÁ VEGETACE POTOKA
Čím rozmanitější je charakter břehů, � m pestřejší je i veškerá břehová vegetace. Pestrost břehových porostů 
mnohdy znamená vyšší diverzitu i mezi živočichy, kteří žijí v potoce a jeho bezprostředním okolí.

MEANDRY
Meandry, tj. přirozené zákruty toků, jsou způsobeny vymíláním břehů na jedné a usazováním vymletého 
materiálu na opačné straně. Meandry pomáhají měnit charakter břehů, zklidňují vodu a zpomalují odtok vody 
z krajiny. Naplavováním sedimentů pomáhají budovat říční nivu – rovinaté zaplavované území podél vodních 
toků. Díky slepým ramenům vznikají jezírka se stojatou vodou a mokřady.

ČLENITÉ A ROZMANITÉ DNO
Pro samočisti cí schopnost i pro druhovou diverzitu je třeba, aby dno bylo členité, a především co nejrozmanitější 
(bahno, písek, kamení, řasy, rostliny, štěrk apod.).

NAPLAVENINY
Naplaveniny zdržují odtok a mohou způsobovat rozliv vody do okolí, přinášejí živiny a také vytvářejí nová 
stanoviště.

VYŠŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST
Pestřejší břeh a dno, pomalejší tok, ti šiny a tůňky, pestrá pobřežní vegetace, strmé i pozvolné břehy, mrtvé dřevo 
v potoce, naplaveniny a čistá nezakalená voda, to všechno mohou být činitele, které zvyšují druhovou rozmani-
tost prostředí.

MOŽNOST ROZLIVU DO OKOLÍ
Přirozený vodní tok by měl mít možnost rozlít se do okolí (do údolní nivy). V obcích to samozřejmě není možné 
a potoky jsou zde ohrázované, ale do lesů a na louky se potoky vylévat mohou a rozlivy jim prospívají.

POLDRY
Hráze k zadržení povodňových vod a rozli�  do okolí. Většinou se jedná o zemědělsky využívané plochy, nejčastěji 
trvalé travní porosty, anebo o mokřady podél vodních toků. Všechny takové prostory mohou být několik dnů 
zaplaveny, aniž by došlo k výrazné újmě na majetku či úrodě.

PŘIROZENÉ PŘEKÁŽKY V TOKU
Překážky zpestřují tok – vytvářejí hrázky a tůně. Vodohospodářům naopak způsobují problémy: naplaveniny čas-
to zanášejí česla vodních elektráren, při povodních mohou velké kusy stromů poškozovat hráze a mosty.

MÁLO BŘEHOVÉ VEGETACE
Břehová vegetace většinou chybí nebo je chudá, pokud je potok nepřirozeně sveden a zapuštěn do betonového 
koryta. Sem se kořeny stromů a keřů nedostanou. Břehová vegetace bývá potlačována správci toků, aby ne-
docházelo k jejich zanášení. Stromovou vegetaci devastují v posledním deseti le�  na některých místech i bobři.

PŘÍMÝ TOK
Narovnaný tok je známka lidského zásahu. Kromě horských bystřin s velikým spádem potoky nikdy netečou 
rovně samy od sebe. Přímý tok rychle odvede vodu z krajiny. Vodní živočichové mají problém se v takových 
podmínkách udržet.

TŮNĚ
Tůně a místa, kde voda proudí pomalu či vůbec, jsou důležité pro vodní organismy, zejména pro obojživelníky.

RYBY
Prudké, zejména horské a podhorské potoky většinou patří do pstruhového pásma. Najdeme tu kromě pstruhů 
i další druhy ryb, kterým vyhovuje rychleji tekoucí voda: střevle potoční, jelec proudník, mřenka mramorovaná, 
mihule potoční, z nepůvodních druhů pstruh duhový a siven, níže po proudu pak lipan a hrouzek. Pokud tomu 
nebrání hráze, mohou se do potoka dostat i tažné ryby jako úhoř nebo losos.
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OPEVNĚNÝ BŘEH
Kamenem či betonem opevněné břehy nedovolují růst pobřežní vegetaci, proto zde chybí potrava i úkryty pro 
živočichy.

PLAZI
Z vodních plazů najdeme u potoka užovku obojkovou, která ráda loví i ve vodě. V nížinách (spíše v řekách) a sle-
pých ramenech se vzácněji objevuje želva nádherná, která se sem dostala z domácích chovů. Velmi vzácná je 
želva bahenní, původní druh naší fauny.

VODNÍ BEZOBRATLÍ ŽIVOČICHOVÉ
Chros� ky, pošvatky, ploštěnky a řadu dalších druhů vodních bezobratlých najdeme hlavně na kamenech či koře-
nech pod vodou. Čím je dno pestřejší a voda čistější, � m víc druhů zde nachází příznivé podmínky k životu.

MÁLO ŽIVOČICHŮ VE VODĚ
V tocích s málo pestrým prostředím nebo znečištěnou vodou mnoho živočichů nežije. Migraci ryb navíc brání 
hráze, přehrady a jezy.

PTÁCI
U tekoucích vod najdeme typické druhy ptáků. Hnízdí například pod mostky či vymletými břehy (skorec), v kame-
ní štěrkových lavic (kulík), v hnízdních norách v obnažených březích (ledňáček či břehule) či v duti nách okolních 
stromů (konipas). Loví tu volavky.

PIJAVICE A PAKOMÁŘI
Pokud ve vodě najdeme pouze pijavice a pakomáry, pak jde o znečištěnou vodu – ti to tvorové jsou toti ž vůči 
mírnému znečištění odolní.

RAK
Rak kamenáč a rak říční jsou indikátorem čisté vody. Naše domácí raky, včetně raka bahenního, však decimuje 
račí mor, přenášený invazním rakem signálním a rakem červeným.

Rozšiřující pojmy pro 2. stupeň

MIHULE ŘÍČNÍ, POTOČNÍ
Velmi ojedinělí kruhoús�  živočichové – mihule potoční žije vzácně v pískových náplavách a ti šinách těch nejčis-
tějších potoků. Larva se živí rostlinnými zbytky, dospělec potravu nepřijímá a po rozmnožovacím aktu uhyne.

PERLORODKY
Velmi vzácná perlorodka říční obývá chladné potoky s nízkým obsahem živin, nejčastěji s písčitým dnem, do ně-
hož se zahrabává. Živí se fi ltrací drobných organických části c rostlinného i živočišného původu.

ZATRUBNĚNÍ
Potoky a voda v odvodňovacích potrubích nám často tečou pod nohama, aniž si to uvědomujeme. Poznáme to 
jen podle skruží uprostřed polí či luk. V takovém podzemním toku samozřejmě nežije téměř nic. Voda je jen zby-
tečně odváděna pryč z území. Řešením mohou být citlivá revitalizační opatření.

JESEP, VÝSEP
Jesep je břeh vodního toku, kde se hromadí nánosy písků a štěrků, výsep je pak jeho opakem (viz též MEANDRY). 
Různý charakter břehů pomáhá vytvářet rozmanité přírodní prostředí. Důležité je i to, že se koryto mění a posou-
vá. Břehy, vymílané a strmé, skýtají vhodná místa pro nory, hnízda a úkryty. Mělčiny a písčiny zase hos�  pobřežní 
rostliny a na ně navázané druhy živočichů.

ŠTĚRKOVÉ A PÍSKOVÉ LAVICE
Dočasné či trvalé pískové nebo štěrkové lavice, vytvářené především na dolních úsecích potoků a řek, jsou do-
movem specifi ckých druhů rostlin i živočichů. Hnízdí a loví tu ptáci.
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RYBNÍKY, TŮNĚ A DALŠÍ STOJATÉ VODY
CHOVNÝ RYBNÍK versus PŘÍRODĚ BLÍZKÝ RYBNÍK – porovnání funkcí

CHOVNÝ RYBNÍK PŘÍRODĚ BLÍZKÝ RYBNÍK

zadržování vody v krajině * *

ochlazování a zvlhčování prostředí * *

udržování malého koloběhu vody * *

zvyšování biodiverzity - *

produkce ryb * -

proti povodňový význam - *

rekreační využi� - *

Pojmy

CHOV RYB
Naše rybníky byly budované především kvůli chovu ryb. V minulosti  jich bývalo mnohem více – podobně jako nyní 
Třeboňsko vypadala třeba i Vysočina. Ryby do rybníků patří, jen jich nesmí být příliš mnoho. Intenzivní chovy ryb 
toti ž způsobují řadu problémů souvisejících zejména s hnojením rybníků a přikrmováním kaprů (viz též dále).

DRUHOVÁ ROZMANITOST RYB
Čím čistější voda a více kyslíku v ní, � m více druhů ryb v ní může žít. V chovných rybnících však rybí osádku řídí 
člověk a po výlovech často nechává žít jen hospodářsky významné druhy ryb. Většinou bývá vyloveno téměř vše 
a v následujícím roce dojde k nasazení nového plůdku.

VODNÍ PTÁCI (např. potápka)
Vodní ptáci jsou rybožraví živočichové, proto dávají přednost čisté vodě, kde jsou ryby dobře vidět. Pro bahňáky 
a volavky jsou přitažlivé především mělké vody s pestrým dnem a členitým pobřežím.

ZNEČIŠTĚNÁ VODA
Velkým problémem v rybnících je jak viditelné znečištění (zákal, sinice a řasy), tak především neviditelné jedy 
(zbytky po rozpadu pesti cidů, hormony a anti bioti ka z léčiv apod.).

DRUHOVÁ ROZMANITOST HMYZU
Hmyz se živí planktonem, takže pokud je v rybníce příliš mnoho ryb, nemá se hmyz čím živit. I ryby decimují 
hmyz, který jim slouží jako potrava. Pestrost hmyzu u rybníků a v rybnících také záleží na zastoupení vodních 
rostlin a na přítomnosti  vhodných stanovišť jakými jsou např. rákosiny, mělčiny, rašeliniště apod.

DRUHOVĚ ROZMANITÁ VODNÍ VEGETACE
Vodní rostliny a jejich množství je závislé na průhlednosti  a čistotě vody. V zakalené vodě toti ž nemůže probíhat 
fotosyntéza a vyšší rostliny pak v rybníku chybí. Průhlednost záleží především na množství řas a sinic, a to je � m 
větší, čím více živin voda obsahuje. Navíc, žije-li v rybníce nadměrné množství ryb, které ryjí ve dně a víří usaze-
niny, je voda silně zakalená – jednak ry� m, jednak také rybími exkrementy. 

DRAVÉ RYBY
Dravé ryby jsou přirozenou součás�  zdravých rybníků, a to především domácí druhy jako šti ka, sumec nebo 
okoun. Poněvadž útočí na násadu kaprů, rybníkáři se jich rádi zbavují.
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ČISTÁ VODA
Voda bez sinic a vodního květu, voda nezakalená a nepřehnojená, s velkou průhlednos�  a bez zápachu. 
Neviditelné jedy (těžké kovy, toxické látky, zbytky léčiv) bohužel na místě nerozpoznáme.

RYBÁŘ
Lovu ryb se věnuje zpravidla ve volném čase. Dodržuje zákony, což mimo jiné znamená, že ulovené ryby, které si 
nesmí ponechat (malé, nelovné) vrací zpět do vody. Profesionálních rybářů je málo, věnují se spíše lovu cizokraj-
ných a trofejních ryb.

RYBNÍKÁŘ
Zabývá se chovem ryb v rybníce a v sádkách. Na jaře do rybníka nasadí plůdek, přikrmuje ryby. Provádí údržbu 
rybníka a chovných zařízení, částečně zodpovídá za udržení potřebné kvality vody. Na podzim řídí výlov. V přípa-
dě potřeby řeší letnění, hnojení, odbahňování či vápnění rybníka. 

–  Cílem letnění je ozdravení rybníka. Probíhá tak, že je rybník ponechán nejméně jedno vegetační období bez 
vody, popř. je zatravněn nebo oset obilovinami, po sklizni je rybník opět napuštěn.

– Hnojení poskytuje výživu pro fytoplankton, kterým se živí zooplankton, což je základem potravy kaprů.
–  Při odbahňování jsou odstraňovány přebytečné usazeniny rybničního bahna ze zazemněných rybníků 

(nad 20 cm bahna), jeho smyslem je rovněž snížení množství zárodků chorob a usnadnění podzimních výlovů.
– Vápnění slouží ke snížení nadměrné kyselosti  vody.

STRMÝ BŘEH
Pro rostliny, hmyz, obojživelníky, ryby i ptáky je důležitá různorodost břehových porostů i sklonů břehů. Nevadí, 
když je u hráze břeh rybníka strmý, nesmí však takto vypadat po celém obvodu rybníka.

OPEVNĚNÝ BŘEH RYBNÍKA
Nejméně vhodnou variantu představuje břeh kolmý, kamenný či betonový – voda se v těchto místech přehřívá, 
chybí tu vegetace a hmyz, obojživelníci se nemají kam ukrýt.

RÁKOSINY
Významný biotop, sloužící jako úkryt ptákům, prostor pro mladé rybky, potrava a útočiště pro hmyz apod.

BIOTOP
Soubor neživých a živých činitelů, které na určitém místě ve vzájemném působení vytvářejí životní prostředí ur-
čitého jedince, druhu, populace nebo společenstva. Jedná se o lokální prostředí, které splňuje nároky příznačné 
pro konkrétní druhy či soubory živých organismů.

DRUHOVĚ ROZMANITÝ BŘEHOVÝ POROST RYBNÍKA
Čím různorodější je břehový porost (vrby, olše, rákosí, orobinec, traviny a další rostliny), � m pestřejší je zpravidla 
život v rybníce.

VÝLOV
Hospodářské rybníky se většinou každoročně na podzim sloví. Voda se upus�  a pomocí sí�  se téměř veškerá rybí 
osádka vyloví. Obnažená dna jsou přitažlivá pro mnohé druhy ptáků. Rybníky se přes zimu pomalu napouštějí 
a na jaře už mívají svou obvyklou rozlohu.

MĚLČINA
Mělké vody jsou významné pro vlhkomilné rostliny, které koření ve dně, ve vodě nebo na hladině a jejichž lodyhy 
rostou nad vodou. Mělčiny jsou biotopem pro bahňáky, hmyz a obojživelníky, především pro jejich larvální sta-
dia. V mělčinách se voda ohřívá a zvyšuje pestrost rybníka i po stránce teplotních rozdílů.

RŮZNÁ HLOUBKA
Rozdílná hloubka rybníka slouží jak rybám (včetně jejich přezimování u dna), tak i hmyzu a obojživelníkům, kteří 
žijí v mělčinách, kam se velké ryby nedostanou.
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TŮNĚ
Tůně oddělené od vlastního rybníka a bez rybí osádky jsou příhodným útočištěm vodního hmyzu, čolků a žab, 
voda v nich bývá nejčistší.

Rozšiřující pojmy pro 2. stupeň

EUTROFIZACE, VODNÍ KVĚT
Eutrofi zací se rozumí proces nadměrného obohacování stojatých i tekoucích vod či půdy živinami, často je způso-
bována splachy dusíkatých a fosforečných hnojiv z polí a splaškovými vodami. Živiny jsou příčinou nadměrného 
růstu řas a sinic. Intenzivní chovné rybníky se navíc hnojí, aby byly co nejúživnější, což mívá obdobné vedlejší 
následky.

DRUHOVĚ ROZMANITÝ FYTO- A ZOOPLANKTON
V rybnících, které nejsou přerybněné a je v nich dostatek rozmanité vegetace, se vyskytuje také pestrá směs 
mikroskopických rostlin (sinice, řasy, rozsivky) a živočichů (buchanky, perloočky, láčkovci, korýši, prvoci).

VODY BOHATŠÍ NA KYSLÍK
Obvykle bývají hlubší, zas� něné, chladnější a s méně početnou rybí osádkou. Vyskytují se v nich náročnější druhy 
ryb i více druhů zelených rostlin.

PŘIKRMOVÁNÍ RYB
Především o býložravé ryby rybníkáři pečují proto, aby dosáhli co největších výnosů. Rybníky hnojí, aby rostly 
vodní rostliny, řasy a fytoplankton, kterými se ryby živí. Ryby jsou také přikrmovány (např. obilím), je jich nepři-
měřeně mnoho a žijí takřka ve vlastních výkalech. Nezkonzumované obilí pak hnije a znečišťuje vodu.

PŘERYBNĚNÍ (KAPREM)
Rybníky vznikly kvůli chovu ryb, v současnosti  však množství ryb (především kaprů) bývá často tak nadměrné,  že 
v případech extrémního horka nebo poklesu hladiny dojde k jejich udušení (případy z roku 2018).

LES
HOSPODÁŘSKÝ LES versus PŘÍRODĚ BLÍZKÝ LES – porovnání funkcí

HOSPODÁŘSKÝ LES PŘÍRODĚ BLÍZKÝ LES

zadržování dešťové vody * **

ochlazování a zvlhčování prostředí * **

udržování malého koloběhu vody * **

vysoká produkce dřeva ** -

zvyšování biodiverzity - **

proti erozní vliv * **

snižování prašnosti  v okolí * **

rekreační využi� * *



46

KROKY METODIKY – HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ

Pojmy

VÝVRATY, POLOMY
Vývrat (strom vyvrácený i s kořeny) je běžná součást každého lesa. V hospodářských stejnověkých lesích otevře-
ných větru vznikají rozsáhlé polomy, tj. polámané živé stromy působením prudkého větru, těžkého sněhu nebo 
námrazy. Vývraty jsou důležitým prostorem skýtajícím úkryt živočichům, vznikají zde tůňky. Když se vyvrácený 
strom odveze a vývrat se urovná (tzv. „zavře“), pak v lese taková příhodná místa nevznikají.

PASEKA – VELKOPLOŠNÉ KÁCENÍ LESA
Pokud se nejedná o kalamitní stav, smí lesníci těžit holiny o rozloze maximálně 1 ha. V současné době však kvůli 
suchu a kůrovci vznikají holiny o rozlohách desítek hektarů, na kterých snadno nastupuje rozsáhlá půdní eroze.

MYSLIVEC
V našich lesích jsou stavy zvěře zásadně ovlivňovány lidmi. (V minulosti  bylo stejně tak ovlivňováno množství 
predátorů.) Počty srnců, jelenů, prasat, ale i králíků regulují myslivecká sdružení. Podle nezávislých sčítání jsou 
naše lesy silně přezvěřeny. Myslivci by měli nahrazovat roli velkých šelem, které dříve udržovaly přiměřené stavy 
zvěře přirozeným způsobem.

LESNÍK
Lesník řídí vývoj hospodářského lesa, určuje, co a kde vysadí, co se kde nechá růst. Určuje ke kácení napadené 
stromy, pečuje o mladé porosty, zejména různými způsoby ochrany před okusem. Kromě několika bezzásaho-
vých rezervací a prvních zón národních parků určují lesníci podle lesního zákona, jak budou vypadat lesy po ce-
lém území ČR.

STROMY STEJNÉHO VĚKU
Přirozený les má několik výškových pater, najdeme tu vedle sebe mladé i starší stromy. Stejnověké hospodářské 
lesy jsou mnohdy sázeny na velkých plochách. Tyto porosty snadno podléhají suchu, silným větrům a především 
tzv. škůdcům, jakými jsou např. lýkožrouti  smrkoví.

PŘEMNOŽENÍ ZVĚŘE (např. srnci, prase divoké)
Naprostá většina našich lesů postrádá velké šelmy a počty zvěře zde významně ovlivňují myslivci. Lesy jsou 
dlouhodobě přezvěřeny především srnčí a černou zvěří (divokými prasaty). Tato zvířata brání přirozené obnově 
lesních porostů okusem vrcholků a větviček malých stromků.

PŘIROZENÁ OBNOVA
Probíhá v přírodě blízkých lesích samovolně, v hospodářském lese je ovlivňována činnos�  lesníka. Uskutečňuje 
se prostřednictvím opadu semen do lesní půdy (náletem), anebo pomocí pařezových či kořenových výmladků.

HOSPODÁŘSKÝ LES
Prvořadým účelem hospodářského lesa je maximální produkce dřeva. Většinou se jedná o stejnověké jedno-
druhové (monokulturní) porosty, nejčastěji smrkové, často vysazované na místech, kde by tyto druhy přirozeně 
nerostly, obvykle v nižších polohách.

SMRK ZTEPILÝ
Strom, který je původní horskou a podhorskou dřevinou s mělkými kořeny. V nižších polohách dosahuje za krát-
ký čas velkého přírůstku hmoty. Proto byl posledních 200 let nejvýznamnější technickou dřevinou, žádanou 
především ve stavebnictví a papírenském průmyslu. V současnosti  mnohé smrkové porosty (zejména v nižších 
nadmořských výškách) trpí suchem, následně je decimují lýkožrouti , vítr, sníh a mráz.

JEDLE BĚLOKORÁ
Jehličnatý strom podhorských oblas� , přirozeně se vyskytuje především v kombinaci s bukem lesním v nadmoř-
ských výškách 600–700 m n. m. Zastoupení jedle v našich lesních porostech je v současnosti  spíše vzácné.
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LISTNATÉ STROMY  
Na většině území ČR by přirozeně rostly dubové, výše pak bukové lesy s příměsí dalších listnáčů jako jsou lípy, ja-
vory, jasany, břízy, habry, vrby, olše, topoly, jilmy a jeřáby, s občasným výskytem jedle. Většina našich tzv. pralesů 
je bukových, bukojedlových, v nejvyšších polohách smrkových.  

LÝKOŽROUT SMRKOVÝ (tzv. kůrovec)
Brouk, který se vinou rozsáhlých monokultur přemnožil a decimuje smrky. Je to přirozený druh našich lesů. Jeho 
larvy se živí lýkem smrků, ty se brání proti  lýkožroutům pryskyřicí. V obdobích sucha však mají pryskyřice méně 
a na tlumení lýkožroutů nestačí. Lýkožrouti  mají v běžných letech jednu až dvě generace, v suchých a teplých 
letech až čtyři. Přirozenými nepřáteli lýkožroutů jsou především datlovi�  ptáci.

SOVY
Draví noční ptáci – všechny naše druhy sov jsou přísně chráněné. Obývají především doupné stromy nebo skály.

DOUPNÉ STROMY
Přestárlé či mrtvé stromy s duti nami, které jsou důležité pro hnízdění sov a dalších duti nových ptáků, ale i společen-
ských druhů hmyzu. V tzv. br� ch se zabydlují lesní divoké včely podobným způsobem jako včely medonosné v úlech.

VELKÉ ŠELMY – VLK, RYS, MEDVĚD
Šelmy, které na našem území plnily vždy funkci vrcholových predátorů. Člověk je všechny postupně vyhubil, 
v posledních deseti le� ch se rysi a vlci pomalu vracejí zpátky. Všechny tyto vzácné šelmy jsou zákonem chráněné.

TESAŘÍCI
Tesaříci jsou vlajkovým druhem dřevokazného hmyzu. Jsou vázáni na různá stadia rozkládajících se kmenů a žijí 
dnes už výhradně v bezzásahových rezervacích, kde se tzv. mrtvé dřevo nachází v dostatečném množství.

MRTVÉ DŘEVO
Významný indikátor přirozenosti  lesa, který pro někoho znamená nepořádek, ale pro mechorosty, houby, hmyz 
či ptáky a savce je důležitým, ba nezbytným místem pro život. Mrtvé (přesněji trouchnivějící) dřevo navrací do 
půdy živiny, chrání svahy před erozí a také zadržuje vodu, takže se podílí na udržování stálé vlhkosti  lesa. V nepo-
slední řadě slouží jako živná půda pro mladé stromky. Výsti žně řečeno – mrtvé dřevo je plné života.

DŘEVINY DRUHOVĚ A VĚKOVĚ PESTRÉ
Je-li lesní porost tvořen více druhy různověkých stromů s vyvinutým mechovým, bylinným a keřovým patrem, 
skýtá útočiště více druhům živočichů a rostlin, než les stejnověký a jednodruhový. Je také stabilnější a odolnější – 
když tzv. škůdci nebo vítr poničí starší stromy, mladé rychle zaplní jejich místo.

TĚŽBA DŘEVA
Hlavní funkcí hospodářských lesů je produkce dřeva. Stromy v mýtním věku nebo napadené kůrovcem, stejně 
jako dřevo z polomů, se z lesa odváží k následnému zpracování. Tato funkce byla dlouhou dobu upřednostňována 
před tzv. mimoprodukčními funkcemi lesa. Hospodářské (neboli produkční) lesy jsou typické rovnými stejnově-
kými porosty s převládajícím smrkem či borovicí.

BIODIVERZITA
Biologická rozmanitost živých složek ekosystému, která zahrnuje různorodost organismů na úrovni druhů, po-
pulací i společenstev.

VĚTŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST PTÁKŮ
Ptáci hnízdí v korunách stromů, v duti nách, v keřích a někteří i na zemi. Důležitá je také potravní nabídka – čím 
více potravních příležitos� , � m více ptáků.

VĚTŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST BEZOBRATLÝCH
Množství druhů (a také množství jedinců jednoho druhu) záleží na různorodosti  a kvalitě stanovišť (podrost, tle-
jící dřevo, keře). Čím pestřejší je les z hlediska potravní nabídky (biodiverzita rostlin), � m více druhů hmyzu hos� .
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Pojmy

CHRÁNĚNÉ DRUHY ROSTLIN A ŽIVOČICHŮ
Chráněné a ohrožené druhy najdeme především na extenzivně obhospodařovaných loukách – kosí se pouze 
jednou ročně, nejlépe ručně. V mozaice naší krajiny je takových luk bohužel mnohem méně než těch intenzivně 
obhospodařovaných. Nejohroženějšími biotopy jsou u nás podmáčené louky, skalnaté a drnové stepi, extenzivní 
pastviny a horské louky. Jde právě o ty biotopy, kde se vyskytuje mnoho ohrožených druhů rostlin a živočichů.

OSTRŮVKOVITÉ SEČENÍ
Pro hmyz je velmi důležité, aby se nekosila celá louka najednou a ponechalo se útočiště pro všechna jeho vývo-
jová stadia. Proto ekologicky obhospodařované louky obsahují různě velké, úmyslně neposekané plochy.

VYŠŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST ROSTLIN
Nehnojené louky, kosené pouze jednou ročně, umožňují rostlinám, aby se vysemenily. Proto zde najdeme mno-
hem více kvetoucích druhů rostlin než na intenzivně obhospodařovaných loukách.

LOUKA
PRODUKČNÍ LOUKA versus PESTRÉ LUČNÍ POROSTY – porovnání funkcí

PRODUKČNÍ LOUKA
(intenzivně obhospodařovaná)

PESTRÝ LUČNÍ POROST
(extenzivně obhospodařovaný)

proti erozní vliv * *

zvyšování biodiverzity území - **

zvlhčování a ochlazování prostředí * *

proti povodňová ochrana * *

rekreační využi� , esteti cký dojem - *

Rozšiřující pojmy pro 2. stupeň

ZNEHODNOCENÁ LESNÍ PŮDA
K příčinám devastace lesní půdy patří především úbytek organické hmoty, dále překyselení opadem jehličí z ne-
původních smrků a poškození pesti cidy. Na holinách je humusový horizont ponechán napospas větším dešťům, 
které jej narušují a nejcennější součásti  půdy odnášejí pryč.

DŘEVOKAZNÉ HOUBY
Choroše, václavky, šupinatky a jiné houby, které rostou na usychajících stromech nebo na mrtvém dřevě. 
Dřevokazné houby pomáhají rozkládat dřevo a vracet živiny zpět do látkového koloběhu.

BYLINNÝ PODROST
Čím pestřejší je druhová skladba stromů, � m bohatší je i podrost. Nejméně druhů bylin najdeme v zas� něných 
stejnověkých smrkových lesích nebo v kyselých bučinách, kde nízké pH nedovoluje rozvoj bylinného patra.  Velké 
množství bylin je závislé na jarním aspektu listnatých lesů, tj. období, kdy stromy ještě nemají listy a v lese je do-
statek světla.
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VYŠŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST HMYZU
Čím více druhů rostlin je na louce zastoupeno, � m více druhů hmyzu na ně může být navázáno. Pro různá stadia 
hmyzu je potřeba v loukách ponechávat neposečené ostrůvky.

ŠETRNÁ PASTVA
Pokud se na pastvině (resp. louce) nepase příliš mnoho zvířat (např. jedna či dvě krávy nebo šest ovcí či koz na 
jeden hektar), potom tato zvířata trusem a intenzitou sešlapu louce nevadí, ale naopak jí prospívají.

OPYLOVAČI
Čím více kvetoucích rostlin na louce roste, � m více hmyzích opylovačů tu najdeme. Jedná se o různé druhy řádu 
blanokřídlých včetně včel a čmeláků, dále o motýly, dvoukřídlé, pestřenky i o mnohé brouky.

KEŘE
Pokud se na louce vyskytují i keře, zvětšuje to obecně druhovou rozmanitost, neboť poskytují úkryt zvířatům 
a hnízdí v nich ptáci. Neudržované louky však mohou keři zarůstat natolik, že se postupně promění v les. Keře 
je naopak vhodné podporovat v ekotonových pásmech, tj. v lemových biotopech na styku dvou odlišných spo-
lečenstev (např. lesa a louky), kde se daří i druhům rostlin a živočichů, které se v sousedících společenstvech 
nevyskytují.

VYŠŠÍ DRUHOVÁ ROZMANITOST PTÁKŮ
Rozmanitost možných úkrytů zvyšuje druhovou pestrost lučních ptáků. Ve vysoké trávě se vyskytuje vzácný 
chřástal polní, na trnitých keřích hnízdí ťuhýk obecný atd.

KVETOUCÍ ROSTLINY
Když se s kosením počká až do vysemenění bylin a zároveň se louka nehnojí, více se v následujících letech obje-
vují kvetoucí rostliny. Pomáhá i šetrná postupná seč kosou.

MOTÝLI
Motýli potřebují specifi ckou potravu, na kterou jsou jednotlivé druhy vázané. Například pro babočky kopřivové 
jsou to právě kopřivy. Některé druhy jsou odkázány na symbiózu s mravenci. Dospělé motýly lákají kvetoucí 
rostliny. Opět je potřebná ostrůvkovitá seč nebo přiměřená pastva, aby byly zachovány podmínky pro výživu 
a kuklení motýlů na nedopascích.

DŮRAZ NA VYSOKOU PRODUKCI BIOMASY
Intenzivně obhospodařované louky, u kterých jde o produkci sena či senáže (viz dále) se specifi cky ošetřují, hno-
jí, krájí se drn. Vysévají se v druhově chudých směsích s vysokou produkcí, převládají tu trávy. Senáž je jedním 
ze způsobů konzervace krmiva podobným siláži, vyrábí se ze zavadlé píce nejen ze sena, ale např. i z vojtěšky 
a jetele.

OBRATLOVCI
Některé druhy chráněných obratlovců vyžadují specifi cký management. Většina druhů se ráda ukrývá ve vysoké 
trávě, ale např. sysel obecný potřebuje rozlehlé nízké trávníky, proto ho často najdeme na leti š� ch. Pro plazy jsou 
vhodnými biotopy kamenné snosy, pro obojživelníky mokřady a tůně.

VELKÝ PODÍL TRAVIN
V často sečených a hnojených produkčních loukách převládají traviny (lipnicovité) na úkor kvetoucích rostlin.

PŘIHNOJOVÁNÍ
Louky se přihnojují kvůli větší produkci sena. Hnojení biodiverzitu nepodporuje, naopak ji tlumí.

STROJOVÉ SEČENÍ
Pokud rozlehlé louky kosíme strojem, nezůstávají tu stanoviště pro hmyz, kosení ohrožuje hnízdící ptáky, mlá-
ďata savců, obojživelníky i další obratlovce. Použi� m sekačky se v jednom okamžiku dramati cky promění životní 
podmínky pro obyvatele louky.
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POZNÁMKY:
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Popis výchozí situace
● Třída 4. a 5. ročníku ZŠ
● Čas realizace: květen 2018
● Čas na práci: 90 minut (dvě vyučovací hodiny)
● Téma cyklu Venkovní výuky: řeka, břehy řeky
●  Prostředí: meandr řeky Svratky, místo výskytu bobrů (kvůli nepřízni počas�  jsme bohužel tuto fázi absolvovali 

ve škole)

Příprava
●  Nachystat si aplikační mapu místa 
●  Magneti cká tabule s odnímatelnými aplikacemi – přírodniny, živočichové, rostliny...

Popis

V polovině května 2018 jsme si s kolegyní Bětkou připravovali tře�  fázi Venkovní výuky – refl exi  celého pozná-
vání a objevování meandru řeky Svratky mezi Doubravníkem a Černvírem. Od března jsme chodili s dětmi k říční 
zátoce s ostrůvkem a snažili se místo jednak zmapovat a zaznamenávat vše, co jsme tam objevili a vyzkoumali, 
jednak si je užít a nadchnout se pro „samozřejmé a obyčejné“ věci. To vše jsme chtěli využít ve fázi vyvozování 
souvislos� .

Napadlo nás vytvořit si prakti ckou pomůcku, na které by se daly demonstrovat různé situace, které by v přírodě 
mohly nastat. Já jsem doma oprášil několik let starou magneti ckou tabuli, jež kdysi dceři sloužila ke hře na školu, 
a k té jsme se žáky vytvořili jakési aplikace s foliovými magnetkami, které se daly podle potřeby přidávat nebo 
odnímat. Ve výtvarné výchově děti  kreslily obrázky rostlin a živočichů žijících a vyskytujících se v naší lokalitě. 
Také bylo nutné namalovat například oheň nebo vodní plochu pro simulaci požáru a povodně v přírodě, aby-
chom � m navodili nově vzniklé situace. Vše jsme zalaminovali, aby pomůcka byla odolná a použitelná v terénu. 
Přednos�  pomůcky byla její mobilita (hmotnost) a odolnost.

Nejprve jsme všichni společně sestavili mapu našeho místa u řeky a rozmísti li jsme živočichy a rostliny na sta-
noviště, kde jsme je objevili. Podkladem nám byly kreslené a psané mapky, které si vedly všechny děti  od první 
návštěvy místa (v senziti vní části ) a pokaždé si do ní zaznamenávaly nové objevy. Začínali jsme v březnu a jarní 
příroda nám nabízela stále nové podněty.

Poté byli žáci rozděleni do pracovních skupin po čtyřech (využili jsme rozdělení z minulých hodin) a každá skupina 
si vylosovala alternati vní podmínku. Výběr podmínek obsahoval tyto možnosti :

1. Ze světa zmizeli bobři.
2. Bobři se přemnožili.
3. Řeka vyschla – je nedostatek vody.
4. Řeka se vylila z břehů – je přebytek vody, povodně.
5. Požár spálil oba břehy řeky, vše u řeky shořelo.
6. Voda v řece byla otrávena.
7. Z planety zmizel člověk.

Do nachystaných tabulek si skupiny zapisovaly svoje hypotézy, co by následovalo, kdyby…

Při následných prezentacích demonstrovali žáci svoje postřehy na mapě meandru. Názorně ubírali nebo přidávali 
přírodniny jako důsledek nastalé situace a vysvětlovali, proč se tak stane. Z prezentací bylo zjevné, jak jsou jed-
notlivé složky biotopu vzájemně provázané, a že jedna stěží může existovat bez druhé.

PŘÍKLAD 
DOBRÉ 
PRAXE

CO BY, KDYBY…
Aleš Roučka, Alžběta Pololáníková – ZŠ Doubravník

CÍL:  UVĚDOMĚNÍ SI JEDINEČNOSTI MÍSTA 
A PROPOJENOSTI VŠECH PŘÍRODNÍCH SLOŽEK

KROKY METODIKY – HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
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Tato akti vita děti  velmi zaujala. Spontánně se přidávaly do diskuze. Nedostatkem této činnosti  bylo, že jsme mu-
seli mapu místa po každé prezentaci uvést do původního stavu, jelikož jsme měli jen jednu.

Na prezentace navazovala hned další akti vita – vyhodnocení závažnosti /nebezpečnosti  dané situace. K vystave-
ným tabulkám přidávala každá skupina vykřičníky, podle toho, jak jim situace připadala nebezpečná. Na zákla-
dě tohoto vyhodnocování jsme na závěr společně vytvářeli klady a zápory řeky. Bylo zajímavé, že tato anketa 
ukázala jako zápory ty situace, které byly důsledkem lidské činnosti . Nashromážděné informace jsme uspořádali 
na postery a vystavili na školní chodbu.

Subjek� vní zhodnocení

Přínos: Výroba názorné a smysluplné pomůcky, díky níž jsme mohli alespoň částečně být na zkoumaném místě.

Rizika, náročnější situace:
● Časová náročnost při práci jen s jednou mapou
●  Poměrně málo času na to, aby si děti  samy našly odpovědi na svoje hypotézy, často jsme jim nabízeli jen naše 

zkušenosti  a znalosti .

Doporučení pro příště
● Bylo by určitě autenti čtější dělat tuto akti vitu přímo v daném prostředí. 

Popis výchozí situace
● Třída 3. ročníku ZŠ
● Čas realizace: říjen 2018
● Téma cyklu Venkovní výuky: ekosystém lesa
●  Prostředí: školní třída

Můj tře�  ročník je hodně živá sestava dě� , 
několik jich má poruchu pozornosti . První 
a druhou fázi ale zvládli dobře a průzkum lesa 
je vyloženě chytnul. Rozhodla jsem se pracovat 
na souvislostech ve třídě, s využi� m fotek 
a záznamů z předchozích venkovních bloků.

Příprava
●  Vyti štěné fotografi e různých typů a prvků 

z lesa, vhodné prostředí pro diskuzi, prezen-
tace fotek a přepsaných výroků dě� .

DISKUZNÍ HRA NA ČLOVĚKA A PŘÍRODU
Michaela Matějíčková – ZŠ Ostopovice

CÍL:  ZAPOJIT ŽÁKY, KTEŘÍ NEUDRŽÍ DLOUHO POZORNOST, DO SROVNÁVÁNÍ OBECNÝCH PRINCIPŮ 
SE ZKOUMANÝM EKOSYSTÉMEM A VYVOZOVÁNÍ SOUVISLOSTÍ O DANÉM EKOSYSTÉMU

POROZUMĚT SOUVISLOSTEM
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Popis

Byli jsme ve škole, ve třídě, proto jsem se rozhodla na začátku přenést děti  alespoň v představách zpátky do na-
šeho lesa. Využila jsem prezentaci fotek ze senziti vity a bádání a přepsané záznamy toho, co děti  říkaly (zápisy 
tehdy dělala moje asistentka).

Připravila jsem fotografi e různých podob lesa a prvků v něm (např. obrázek smíšeného lesa, monokultury, 
průseku, lesní cesty, lesního lemu, laviček v lese, krmelce, odpadků v lese, mokřadu v lese…). Žáci se posadili 
do kroužku, vylosovali si každý jednu fotografi i a postupně v kruhu odpovídali na otázku, jak se podobá nebo 
v čem se liší od lesa, který jsme před� m dvakrát navš� vili. Ostatní žáci mohli doplňovat.

Pak jsem děti  rozdělila na dvě poloviny a vyzvala je, abys se na tyto prvky podívaly z pohledu lidí (jedna polovina) 
a z pohledu samotného lesa (druhá polovina). Vybírala jsem postupně fotografi e (celkem byly tři) a zástupci sku-
pin se vyjadřovali, jak by se na takovou změnu v jejich lese dívali lidé nebo les samotný. Diskuzi jsem řídila, takže 
nejprve padaly argumenty jedné strany, pak druhé. Na konci jsem ale nechala rozvinout debatu, v níž zaznívaly 
názory obou stran.

Subjek� vní zhodnocení

Přínos:  
Žáci přijali diskuzi jako hru a akti vita je tak vtáhla, že nevnímali, že se učí. Překvapilo mě, jak na sebe dokázali 
reagovat, jak byli zapálení, ale přitom slušní. A že se zapojovali prakti cky všichni. V diskuzi žáci sami pojmenovali 
význam keřového patra, podrostu v lese a mrtvého dřeva.

Rizika, náročnější situace:
Problemati cké byly u mé živé třídy všechny „delší“ části , ve kterých se měly děti  vzájemně poslouchat. Jednak 
v úvodní části  – hlavně při prohlížení fotek a komentářích jednotlivců k nim – bylo pro děti  těžké nezabývat se 
� m, jak kdo na fotce vypadá. Při diskuzi bylo pro zachování hravosti  důležité argumenty žáků příliš neopravovat, 
pouze z pozice moderátora klást doplňující otázky, a usměrňovat, pokud by debata odbíhala od tématu.

Doporučení pro příště
● Zkráti t vyjadřovací části .
● Ubrat fotky a nechat je běžet bez komentářů, srovnávací fotky dát do dvojic. 
● Na konci dát prostor pro zapsání hlavních myšlenek (nesti hli jsme).
● Nechat děti  v menších skupinkách shrnout nejzásadnější argumenty (např. pro mrtvé dřevo...).
● Celkově věnovat více času závěrečnému shrnu�  a refl exi.
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ZAKONČENÍ VÝUKOVÉHO 
CYKLU – REFLEXE 

Žáci se ohlíží za celým procesem učení a formují si nový obraz tématu výuky, v našem případě daného přírodního 
místa.

CÍLE HLEDÁNÍ SOUVISLOSTÍ
●  ŽÁK si formuje nový obraz daného místa/ekosystému. Uvědomuje si změny v pocitech, znalostech 

a postojích spojených s místem/ekosystémem. Znovu vyjadřuje svůj vztah k němu. Popisuje rozdíly 
a změny oproti  výchozí situaci popsané v evokaci.

ROLE UČITELE
UČITEL vybírá a připravuje konkrétní refl ekti vní akti vitu. Při přípravě:

● zvažuje, kterým částem refl exe se bude zejména věnovat,
● vybírá vhodné otázky,
●  rozhoduje se, zda se s ohledem na dlouhodobější vzdělávací cíle (např. rozvoj 

kompetence žáků k učení) bude věnovat i refl exi procesu.

Během refl ekti vní akti vity provází žáky refl exí, tedy zejména: 
● klade otázky, hlídá bezpečné prostředí pro odpovědi (nehodno�  a nekomentuje),
● vede k refl exi všechny – snaží se, aby se z ní nestalo shrnu�  učiva několika žáky,
●  dle potřeby otázky upravuje, doptává se, odpovědi shrnuje – tak, aby refl exe směřovala ke zhodnoce-

ní cílů učení.

VHODNÁ ČASOVÁ DOTACE
Vzhledem k tomu, že se jedná o refl exi delšího výukového celku, doporučujeme ponechat alespoň 30 minut.

ROLE ŽÁKA
Při refl exi si ŽÁK vybavuje celý proces učení, tedy postupně jednotlivé akti vity 
z procesu Venkovní výuky, a dále s nimi pracuje. 

●  Pojmenovává jednotlivé kroky venkovního učení, akti vity, které se děly (tento 
krok je důležitý, aby nedošlo jen k refl exi několika posledních akti vit).

● Vybavuje si pocity, které ho provázely (kdy se cíti l dobře, kdy špatně, čím to bylo). 
●  Hodno� , co se naučil vzhledem k cílům metodiky, tedy zejména: jak se proměnil jeho vztah ke zkou-

manému místu a jaké ekologické a environmentální souvislosti  tohoto místa si uvědomil.
● Hodno�  proces Venkovní výuky, tedy co fungovalo a co nefungovalo.
●  Uzavírá, co si z Venkovní výuky odnáší pro praxi, kde to může využít ve svém životě, neboli „k čemu mu 

to bude“.
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POPIS REFLEXE
Refl exe je považována za podstatnou součást učení nejen v třífázovém modelu učení EUR. Zaměřuje se na dosa-
žené cíle učení i na proces, kterým se k cílům došlo. Při refl exi cíle si žáci dělají v hlavě nový pořádek, na základě 
předchozích fází upravují své prekoncepty, začleňují do svých struktur nové informace, ujasňují si postupy učení 
a myšlení, kterými k cílům dospěli.

Refl exe je současně nejčastěji vynechávanou nebo potlačovanou fází učení. Důvodem bývá nedostatek času 
i malé zkušenosti , a tudíž nízká očekávání učitelů i žáků od jejích možných přínosů. Refl exe bývá také často 
zaměňována se závěrečným shrnu� m učiva. To ale provádí jen učitel či několik žáků, u ostatních refl exe (a s ní 
spojené učení) neprobíhá. Jindy se jako refl exe označuje povrchní hodnocení akti vity žáky, tedy jak se nám co 
líbilo, nelíbilo a proč. 

Kvalitně provedená refl exe, ve které si každý žák vybavuje, čím vším prošel, co si uvědomil a naučil, je přitom 
pro proces učení velmi důležitá. Umožní žákům zarámovat a utřídit předchozí informace, vytvořit vlastní závěry. 
Často je také moti vačním východiskem pro další učení (slouží vlastně jako evokace dalšího cyklu).

ČASTÉ OMYLY BĚHEM REFLEKTIVNÍ FÁZE 
(Košťálová, 2006)

●  Spěcháme – na závěrečnou refl exi nezbývá čas. Místo toho, aby se žáci soustředili na závěrečné refl ektová-
ní, píší pouze povrchní informace (např. „dnes jsem se naučil o kyselině mravenčí“). V této fázi je vhodné mít 
předem defi nované otázky, nad kterými chceme, aby se žáci zamysleli. 

● Vykládáme – závěrečné shrnu�  žákům nadiktujeme. Nenecháme je, aby refl exi provedli sami.
●  Kontrolujeme – úlohy zadané k refl exi ve skutečnosti  slouží jen pro učitelovu kontrolu. Tato fáze se často 

s refl exí zaměňuje. Během refl exe se žáci stále učí, konstruují své poznání a trvalé porozumění.
●  Vyrušujeme – žáci potřebují k této fázi klid. Často je vyrušujeme � m, že se snažíme něco třídě dopovědět, 

zadat domácí úkol nebo řešit administrati vu. 

CO MŮŽE BÝT PŘI REFLEXI TĚŽKÉ PRO ŽÁKY? 
(Košťálová, 2006)

●  Samotné sdílení – pro některé žáky může být ob� žné říct své poznatky nahlas před třídou. Lze využít ná-
hradní cesty, např. pracovní listy, do nichž si žák během delšího úkolu zaznamená, co mu šlo nebo nešlo, jaký 
použil postup, co by příště udělal jinak apod. 

●  (Ne)bezpečné prostředí – stejně jako ve fázi evokace je důležité nastolit bezpečné prostředí – neshazovat 
špatné odpovědi, neútočit na žáky, kteří téma pochopili jinak. 

●  Obavy z výstupů – co bude učitel při zkoušení vyžadovat, pokud nediktuje zápis? Po refl exi je vhodné zapojit 
shrnu� , přidat teorii, tak, aby žáci měli také jasné výstupy z hodiny. 

●  Metakogniti vní úvahy – pro žáky může být ob� žné přemýšlet nad � m, co a jak jsem se naučil, jak jsem pře-
mýšlel a co mi pomohlo.
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INSPIRACE K REFLEXI
V refl exi můžeme zopakovat stejné metody práce, jaké jsme použili v evokaci, a výsledky spolu s žáky porovnat. 
Získáme tak důkazy o učení žáků směrem k domluveným cílům. Není to však nutné, můžeme využít i jiné metody 
a techniky. Například brainstorming, myšlenkovou mapu, volné psaní a další akti vity popsané ve fázi evokace.

NEDOKONČENÉ VĚTY
Necháme žáky volně dopisovat konce vět, vyjadřují tak svůj vztah k místu a k ekologickým a environmentálním 
souvislostem. Příklady:

● Když vidím náš zkoumaný ekosystém (les, rybník, atd.), tak se cí� m…
● Když vidím náš zkoumaný ekosystém (les, rybník, atd.), tak si vybavím...
● Když vidím náš zkoumaný ekosystém (les, rybník, atd.), tak mě napadá…
● Když vidím náš zkoumaný ekosystém (les, rybník, atd.), tak bych rád/a dělal/a…

REFLEKTIVNÍ PŘEDMĚTY
Fázi refl exe můžeme spojit s asociací k předmětu, který symbolizuje nějakou myšlenkovou činnost. Účastníci 
dokončují věty spojené s předmětem:

● Během venkovní výuky se mi rozsvíti lo… (ukázka žárovky)
● Z Venkovní výuky bych vygumoval… (guma)
● Kdybych mohl, tak bych si ještě jednou přehrál... (gramofon)
● Propojilo se mi… (propojovací kabel)

POZNÁMKY:

„Nejprve jsme zkoumaný ekosystém zachytili výtvarně. Pak si 
každý do svého obrázku umístil sebe jako panáčka, a to do takové 
vzdálenosti od zobrazeného ekosystému, jak daleko od něj si myslí, 
že nyní je. Kromě vzdálenosti vyjadřovali svůj vztah k místu také 

slovně, popisovali jeho proměnu po cyklu Venkovní výuky.“ 
ALEŠ ROUČKA, ALŽBĚTA POLOLÁNÍKOVÁ, 5. ročník, ZŠ Doubravník
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NÁVAZNOST NA RVP ZV
KLÍČOVÉ KOMPETENCE
Metodický přístup Venkovní výuky je zaměřen na utváření a rozvíjení všech klíčových kompetencí, které jsou považová-
ny za rozhodující v etapě základního vzdělávání. Těmito kompetencemi jsou: kompetence k učení, kompetence k řešení 
problémů, kompetence komunikati vní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

VZDĚLÁVACÍ OBLASTI
Svým obsahem má Venkovní výuka blízko k vzdělávací oblasti  Člověk a příroda, která zahrnuje vzdělávací obory: 
Fyzika, Chemie, Přírodopis a Zeměpis.

Žáci dostávají příležitost poznávat přírodu jako systém, jehož součásti  jsou vzájemně propojeny, působí na sebe a ovliv-
ňují se. Konkrétně lze určit očekávané výstupy, u nichž realizací všech tří fází Venkovního učení, dojde k jejich naplnění:

ŽÁK:
● P-9-7-01 Uvede příklady výskytu organismů v určitém prostředí a vztahy mezi nimi.
●  P-9-7-02 Rozlišuje a uvede příklady systémů organismů – populace, společenstva, ekosystémy a objasní na zá-

kladě příkladu základní princip existence živých a neživých složek ekosystému.
●  P-9-7-03 Vysvětlí podstatu jednoduchých potravních řetězců v různých ekosystémech a zhodno�  jejich význam.
●  P-9-7-04 Uvede příklady kladných i záporných vlivů člověka na životní prostředí a příklady narušení rovnováhy 

ekosystému.
● P-9-8-01 Aplikuje prakti cké metody poznávání přírody.
● P-9-8-02 Dodržuje základní pravidla bezpečnosti  práce a chování při poznávání živé a neživé přírody. 

PRŮŘEZOVÁ TÉMATA
Nedílnou součás�  základního vzdělávání jsou průřezová témata. Ve vztahu k Venkovní výuce lze považovat za nejvý-
znamnější průřezové téma Environmentální výchovy, které s ní svým obsahem výrazně koresponduje.

Průřezové téma Environmentální výchova stejně jako Venkovní výuka v oblasti  vědomos� , dovednos� : 
●  Rozvíjí porozumění souvislostem v biosféře, vztahům člověka a prostředí a důsledkům lidských činnos�  

na prostředí.
● Vede k uvědomování si podmínek života a možnos�  jejich ohrožování.
●  Umožňuje pochopení souvislos�  mezi lokálními a globálními problémy a vlastní odpovědnos�  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 hodnoti t objekti vnost a závažnost informací týkajících se ekologických problémů.
●  Učí komunikovat o problémech životního prostředí, vyjadřovat, racionálně obhajovat a zdůvodňovat své názory 

a stanoviska.

V oblasti  postojů a hodnot:
● Přispívá k vnímání života jako nejvyšší hodnoty.
● Vede k odpovědnosti  ve vztahu k biosféře, k ochraně přírody a přírodních zdrojů.
●  Vede k pochopení významu a nezbytnosti  udržitelného rozvoje jako poziti vní perspekti vy dalšího vývoje lidské 

společnosti .
● Podněcuje akti vitu, tvořivost, toleranci, vstřícnost a ohleduplnost ve vztahu k prostředí.
● Přispívá k utváření zdravého životního stylu a k vnímání esteti ckých 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.

Z pohledu temati ckých okruhů je ve vazbě na Venkovní výuku nejdůležitější temati cký okruh Ekosystémy.
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PODPŮRNÉ TEXTY PRO ŽÁKY 
PRO VSTUP DO 2. NEBO 
3. FÁZE

Tyto texty pro žáky nabízíme k volitelnému použi�  kdykoliv během Venkovní výuky. Učitel je může použít při 
moti vaci k tématu, na začátku 2. fáze (badatelství) pro ujasnění vlastnos�  a podmínek v různých ekosystémech, 
na začátku 3. fáze (hledání souvislos� ) mohou pomoci při uvědomění, že ekosystémy se mohou lišit svojí kvali-
tou, měrou ovlivnění člověka atp. Způsob použi�  záleží na učiteli i kolekti vu žáků.

Texty jsou zpracovány podle: Sádla a Štorcha, 2000; text o loukách navíc také podle Grulicha, 2017.

ŘEKY, POTOKY A DALŠÍ TEKOUCÍ VODY
Řeky a potoky se od stojatých vod v nádržích liší hlavně � m, že se v nich voda pohybuje jedním směrem. Nepla�  
to ale stoprocentně, v dolních úsecích velkých řek se voda hýbe velmi pomalu a tyto části  toku se podobají spíše 
rybníkům než tekoucím řekám. Alespoň tedy do doby, než přijde povodeň. 

CO JSOU ŘEKY A POTOKY?
Řeky i potoky jsou vodními toky – liší se jen velikos� . Fungují stejně: odvádějí vodu od pramene dál krajinou 
a současně krajinu erodují, tj. odnášejí z vyšších míst materiál (kameny, štěrk, písek, půdu, a když to jde, tak i or-
ganismy) do níže položených míst, kde materiál ukládají. Když se na řeku díváme, většinou nepostřehneme, že by 
stále něco odnášela a přesunovala, ale je to tak. Řeky tak naši krajinu pomalu, ale jistě proměňují.

JAK FUNGUJE EROZE?
Působení eroze závisí hodně na terénu, kterým řeka protéká. Někde převažuje eroze do hloubky, řeka se zaře-
zává stále níž a vytváří hlubší a hlubší údolí. Typicky se to děje v horách, kde voda teče rychle, protože má velký 
spád. V nižších polohách převažuje boční eroze, hlavně tam, kde už dříve řeka uložila nějaký materiál (usazeniny) 
a teď se do nich zařezává a vytváří tak meandry – vlastně takové zátočiny na toku. V nejpomalejších částech toku 
už k erozi příliš nedochází, převažuje ukládání usazenin (výjimkou jsou povodně).

JAK SE MĚNÍ MEANDRY?
Meandry nejsou nic trvalého. Jak řeka teče, stále více se vyklenují a prodlužují délku toku. V ohybech dochází 
na jedné straně k erozi, na druhé k ukládání materiálu. To se děje až do doby, kdy se úzká šíje meandru protrhne 
a řeka si najde kratší, přímou cestu. Zbytek meandru zůstane oddělen a vznikne tak slepé rameno se stojatou 
vodou. Na nově vytvořené kratší spojnici se mohou opět začít vytvářet meandry... A celý proces se znovu a zno-
vu opakuje.
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JAKÉ JSOU V ŘEKÁCH A POTOCÍCH PODMÍNKY? 
Vodní toky nabízejí svým obyvatelům několik velmi různých prostředí. Kromě říčního koryta se dnem, vodním 
sloupcem a hladinou jsou tu ještě břehy a také jejich okolí, kam se řeka při povodni vylévá a vyplavuje unášený 
materiál. V rychle a pomalu proudících částech řeky se prostředí výrazně liší. Navíc se koryto řeky stále mění, 
střídají se mělčiny a tůně, zpevněné a podemleté a utržené břehy.

Charakter koryta a okolního břehu ovlivňuje samočisti cí schopnost vody. Pokud má řeka členité dno s kameny 
nebo štěrkem, dobře se tu daří bakteriím, řasám a prvokům, tvoří se slizké povlaky, které jim umožňují vychytá-
vat z vody živiny, hlavně dusík a fosfor. Samočištění podporuje i rozmanitost břehů a břehových porostů.

CO ŽIJE V RYCHLE TEKOUCÍCH VODÁCH?
V rychle tekoucí vodě mohou organismy počítat s velmi čistou vodou bohatou na kyslík, která ale neobsahuje 
mnoho živin. Musí se také vyrovnat se silným proudem. Rostliny proto bývají dlouhé, nitkovité, křehké, ale odol-
né vůči proudění vody. Živočichové mají zploštělé tělo a různá příchytná zařízení (přísavky, hákovité končeti ny), 
aby je proud neodnesl. Často žijí pod kameny nebo zahrabaní v bahně. V tomto prostředí žijí i ryby. Poměrně 
vzácné vranky jsou přizpůsobeny pobytu u dna, běžnější pstruzi nebo střevle musí akti vně překonávat silný 
proud a ukrývat se v méně proudících místech a v tůních. Životu ve vodním proudu se přizpůsobili i někteří ptáci. 
Třeba ledňáček tu střemhlavými výpady loví ryby, skorec chodí po dně a sbírá pod vodou bezobratlé živočichy.

CO ŽIJE V POMALEJI TEKOUCÍCH VODÁCH?
V pomaleji tekoucích vodách mohou organismy počítat s vyšší vrstvou vodního sloupce, naplaveninami v toku, 
s méně čistou vodou, ale s více živinami. Členité dno, břehy a přítomnost naplavenin zvyšují rozmanitost podmí-
nek pro rostliny i živočichy. 

Rostliny v tekoucích částech jsou ještě splývavé, s dělenými listy, v opravdu pomalu tekoucí vodě už vypadají 
podobně jako na rybníce – velké listy spočívají na hladině, kde je dostatek světla. Tam se také na kamenech často 
objevují mechy nebo řasy. Ve vodě žije velké množství ryb, některé z nich blízko u dna (např. parma), kde sbírají 
drobné bezobratlé živočichy. Vyskytují se tu jak druhy všežravé (cejn, kapr), tak dravé (šti ka, sumec). Z bezobrat-
lých živočichů tu najdeme mnoho skupin hmyzu, buď jen larvy (např. pakomáři, jepice, chros� ci) nebo i dospělé 
(např. brouci potápníci, splešťule), dále pak plže, mlže, korýše. 

CO ŽIJE NA BŘEZÍCH ŘEK?
Na břehu často najdeme rostliny, které dobře zvládají občasné zatopení a zanesení sedimentem, a také druhy, 
kterým vyhovuje velké množství živin, které zde řeka usazuje. Ze stromů jsou to jasany, olše a vrby. Zarůstají 
okolí toku, které je občas, při povodni, zaplaveno vodou – tomuto typu lesa říkáme lužní les. Dřevinám lužního 
lesa zaplavení vodou nevadí, naopak ho využívají k rozmnožování. Některé druhy vrb jsou křehké, lámou se 
a z úlomků o kus dál snadno zakoření. Z bylin tu rostou třeba bršlice kozí noha nebo kopřiva. Opad z pobřežních 
rostlin představuje pro živočichy v řece další zdroj potravy. Břehy tekoucích vod obývá celá řada zvířat, protože si 
tu staví nory: ondatra, vydra nebo stále častěji se vyskytující bobr. Také tu najdeme mnoho ptáků, kteří ve vodě 
loví (volavka, konipas) nebo si poblíž vody staví hnízda (rákosník).

ZNEČIŠTĚNÍ ŘEK
Určitou míru znečištění si řeka tvoří sama odnášením organické hmoty, jejím hromaděním a pomalým rozkla-
dem. Na takové znečištění umí řeka reagovat samočištěním a organismy se tomu do značné míry přizpůso-
bí. Znečištění řek způsobují lidé už odpradávna, zřejmě proto, že voda vše odnáší pryč, a problemati cké látky, 
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kterých se chceme zbavit, pro nás jakoby zmizí. Od středověku byly největším problémem kanalizace, které dříve 
běžně ústi ly přímo do řek (z nichž se ovšem poměrně často brala také pitná voda). Řeky si s určitou mírou tako-
vého znečištění dokázaly díky samočisti cí schopnosti  poradit, při větším počtu obyvatel to ale začal být problém. 
Z řek se často stávaly páchnoucí, pro většinu organismů nevyužitelné stoky. Dnes kanalizace přímo do řeky ústi t 
nesmí, obce musí vodu z kanalizace vyčisti t v čis� rně odpadních vod dřív, než ji pus�  zpět do řeky. U menších 
objektů jako jsou chaty nebo izolované domky je možné vybudovat zasakovací kořenové čis� rny odpadních vod 
nebo utěsněné žumpy, jejichž obsah se pravidelně vyváží. 

V minulosti  byly do řek vypouštěny také odpadní vody z průmyslových objektů, včetně mnohdy velmi jedovatých 
látek. Ty mohly způsobit např. vymření celých populací v toku. Dnes se i tato voda může dostat do řeky jen přes 
čis� rnu odpadních vod. Problémem ale může být splach hnojiv a pesti cidů (látek hubících plevele a škůdce v ze-
mědělství) přímo z polí. Pro čistotu vody v řece je proto důležité, aby měla vytvořený dostatečně široký břehový 
porost, který těmto splachům do značné míry zabrání.

PROČ DOŠLO K UPRAVOVÁNÍ KORYT?
Většina řek a potoků u nás prošla poměrně zásadním zásahem – napřimováním a úpravou koryt. Důvodů bylo 
víc: Klika� cí se řeka zabírala v krajině hodně místa, které přitom představovalo značně úrodnou půdu. Při na-
přímení koryta se velká část této plochy mohla využít jako pole, úrodná louka či přímo pro bydlení. Protože 
okolí meandrů bylo pravidelně zaplavováno vodou, došlo na mnoha místech také k vybudování vysokých hrází. 
Odstraňovaly se břehové porosty, které mohly tok zanášet (např. padlé stromy). Na některých místech se bře-
hy, příp. i koryta zpevňovala a dláždila. V nejradikálnějších případech došlo dokonce k zatrubnění celého toku. 
Všechny tyto změny se snažily zmenšit prostor určený vodnímu toku a odvést vodu co nejrychleji, nejpříměji 
a případně co nejméně viditelně pryč. 

JAKÉ DŮSLEDKY MÁ UPRAVOVÁNÍ KORYT? 
Na řeku a okolní krajinu mají tyto změny velmi negati vní dopad. Napřimováním koryt se tekoucí vodě brání 
v boční erozi, o to víc pak voda eroduje svoje dno a zahlubuje se. V okolí řeky pak klesá hladina podzemní vody 
a krajina se � m vysušuje. Odstranění břehových porostů a dláždění toků má za následek velké snížení rozmani-
tosti  organismů. Samočisti cí schopnost vody se pak výrazně snižuje. V zatrubněném toku nemohou růst rostliny 
(není tu světlo), takže tu pak chybí kyslík a dochází k zahnívání a zanášení naplaveninami. 

Velkým problémem je chování takto pozměněných řek při povodni. Menší zvýšení hladiny většinou udrží okol-
ní hráze, při větší povodni se ale voda už nemá kam rozlít. Břehové porosty a lužní lesy chybí, takže nezadrží 
nejprudší povodňovou vlnu, a ta se pak rozlévá na pole a do měst. 

Na některých místech se dnes lidé snaží řeky vracet do jejich původní podoby, revitalizovat je. Ukazuje se, že 
přírodně bližší podoby koryta mohou i v některých částech měst dobře fungovat např. k rekreaci, koupání.
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 RYBNÍKY, TŮNĚ A DALŠÍ STOJATÉ VODY
Místům, v nichž hraje hlavní roli stojatá voda, můžeme říkat různě, často se ale používá termín stojaté vody nebo 
mokřady. Kromě rybníků a tůní sem patří také studánky, jezera, rašeliniště nebo bažiny. Jejich role v krajině je 
velmi důležitá – zadržují dešťovou vodu a umožňují její pozvolný výpar – zabraňují tak rychlému vyschnu� .

JAK VZNIKAJÍ STOJATÉ VODY?
Nádrže se stojatou vodou mohou vznikat mnoha způsoby, naprostá většina nádrží u nás však vznikla uměle. 
Výjimkou je několik jezer ledovcového původu (např. Černé jezero na Šumavě). Přirozeně vznikají také slepá 
ramena v okolí velkých řek a tůně poblíž toku po povodni.

Nádrží vytvořených člověkem najdeme v krajině mnohem víc. Nahradily v minulosti  mnohem častější mokřady 
a bažiny. Dnes jsou u nás nejčastější rybníky. Vznikly a slouží hlavně k chovu ryb, proto mají hráz a systém vy-
pouštění vody pro případ výlovu. Další typy nádrží mohou mít i jiné hlavní funkce. Přehrady slouží k zadržování 
většího množství vody a jejímu dalšímu využi�  –  k výrobě elektřiny, jako zdroj pitné vody, k závlahám, k zadržení 
vody při povodních apod. Požární nádrže v obcích slouží jako zdroj vody při požárech.

JAKÝ PŘÍNOS MAJÍ BUDOVANÉ VODNÍ NÁDRŽE PRO KRAJINU?
Nádrže se stojatou vodou hrají v krajině důležitou roli. Tím, že zadržují vodu a umožňují její pozvolný výpar, 
ovlivňují klima (vlhkost vzduchu, teplotu, srážky) a � m zpětně vodní režim okolní krajiny. Stojaté vody mohou 
plnit mnoho dalších funkcí. Je důležité, aby to nebyly jen betonové nádrže, ale co nejvíce se podobaly těm, které 
vytvořila příroda. Když rybník obsahuje i mokřadní části  s tůněmi, může v něm probíhat samočištění a zvýší se 
kvalita odtékající vody. Když obsahuje břehové porosty a mělčiny, poskytne větší prostor rozmanitým rostlinám 
a útočiště a zdroje potravy pro živočichy. 

JAK TO CHODÍ VE STOJATÝCH VODÁCH?
Vodní prostředí se od suchozemského velmi liší. Rostliny a živočichové, kteří ho obývají, využívají třírozměrný 
prostor vodního sloupce. Na jeho vlastnosti  má vliv gravitace, teplota, světlo a přítomnost živin a kyslíku. To 
ovlivňuje, jaké druhy organismů se kde vyskytují.

Světla je nejvíce nahoře u hladiny, proto se zde drží většina zelených rostlin. Naopak většinu odumřelé organic-
ké hmoty, tedy potenciálního zdroje živin, najdeme na dně. Další parametry se ale v průběhu roku proměňují. 
Zejména se mění rozvrstvení teploty vody, a protože voda má při různých teplotách různou hustotu (nejvyšší 
je při 4 °C), dochází k míchání: živiny se uvolňují ze dna do vodního sloupce, naopak kyslík rozpuštěný v horních 
vrstvách se dostává i ke dnu. K míchání dochází na jaře a na podzim v důsledku měnící se teploty nad hladinou. 
Konkrétně probíhá takto: V zimě  je nejchladnější voda na hladině (má nejnižší hustotu a je tedy nejlehčí) a tvoří 
se zde led. Směrem dolů teplota stoupá a na dně se drží voda o 4 °C (protože je nejtěžší). Na jaře se ale horní 
vrstvy ohřívají, � m houstnou a klesají dolů. Voda v nádrži se promíchává, živiny ze dna a rozpuštěný kyslík shora 
se dostávají do vodního sloupce. V létě se voda opět rozděluje na vrstvy, ale nejteplejší je tentokrát nahoře (dole 
je ta nejtěžší). Na podzim opět svrchní vrstvy chladnou, houstnou a voda se promíchává.

CO ŽIJE NA HLADINĚ?
Hladina bývá často pokrytá listy vodních rostlin, například rdesty nebo úplně malinkými okřehky. Je to proto, že 
u hladiny je nejvíc světla, a to rostliny potřebují. Na hladině žijí i živočichové, hlavně ti , kteří umí využívat povr-
chové napě�  vody (třeba známé bruslařky a vodoměrky po vodě chodí, brouci vírníci v povrchové vrstvě plavou). 
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CO ŽIJE VE VODNÍM SLOUPCI?
Ve vodě se vyskytuje mnoho drobných druhů organismů, kterým se říká plankton. Jsou spíše unášeni, než že by se 
akti vně přemísťovali. Jsou to jednak sinice a řasy (fytoplankton), jednak drobní živočichové, jako třeba perloočky, 
buchanky nebo larvy hmyzu (zooplankton). Bývají ve sloupci rozvrstvení podle dopadajícího světla a přítomnosti  
živin. Ve vodním sloupci jsou samozřejmě i větší, akti vně se pohybující živočichové, typicky ryby, ale i větší larvy 
hmyzu, plži nebo pulci (larvy obojživelníků). 

CO ŽIJE NA DNĚ?
Dno stojatých vod obvykle obsahuje velké množství odumřelé organické hmoty, která sem spadla shora (bahno), 
ale i písek, kameny a další naplaveniny. Pro zdejší živočichy je bahno důležité, jednak se jím živí, jednak v něm mají 
úkryt, a řada druhů v něm přezimuje. Pokud se na dno dostává rozpuštěný kyslík, dochází k postupnému rozkladu 
odumřelé hmoty. Najdeme zde různé korýše (blešivce, berušky), larvy hmyzu (vážek, brouků), mlže i plže a velké 
množství mikroorganismů. 

CO ŽIJE U BŘEHU?
Rozdílné prostředí představuje pobřežní zóna (litorál). Je mělčí, rostou tu vyšší mokřadní rostliny (ostřice, oro-
binec) a vytváří se tak velmi pestré prostředí, vhodné pro mnoho druhů živočichů i rostlin. Mohou tu růst keře 
a stromy, které svými kořeny zpevňují břehy. V některých člověkem vytvořených nádržích se litorální zóna prak-
ti cky nevyskytuje – typicky např. u zpevněných a hlubokých břehů. Odráží se to pak na kvalitě vody, protože právě 
v těchto mělkých a zarostlých místech dochází k samočištění. Také druhová pestrost je v těchto nádržích nižší.

KDO SE KÝM ŽIVÍ?
Potravní vztahy ve stojatých vodách ovlivňuje přítomnost živin, hlavně fosforu. To má vliv na množství řas a sinic, 
tedy fytoplanktonu. Jeho množství se projeví na množství zooplanktonu (drobných živočichů), který se jím živí. 
Na zooplanktonu pak potravně závisí množství ryb, na tyto ryby jsou navázány dravé druhy. V potravních řetězcích 
se ustavuje určitá rovnováha. Ta se však může měnit spolu se změnami v prostředí.

PROBLÉMY SOUČASNÝCH RYBNÍKŮ
Problémy nastávají, pokud do společenstva výrazněji zasahuje člověk. Občasně působící rybáři příliš situaci nezmění, 
ale například přikrmování kaprů či jiných ryb může rovnováhu ovlivnit v neprospěch jiných skupin organismů. Kapři 
hledají potravu hlavně na dně a víří usazené bahno, takže voda bývá zakalená. Také vyžírají bezobratlé živočichy. 
Rybníky s velkým množstvím kaprů proto málo navštěvují ptáci (např. potápivé kachny si tu nedokážou najít potravu). 
Celkově je druhová rozmanitost dalších skupin (žab, čolků, larev hmyzu) přítomnos�  ryb snížená. Ve velké části  dneš-
ních rybníků se přitom hospodáři soustředí jen na produkci ryb. Rybníky se tak stávají továrnami na kapry, produkuje 
se v nich 10 × víc ryb než dříve. Taková produkce vyžaduje pravidelné hnojení (hnojem, chlévskou mrvou) – tedy 
přísun živin, který zajis�  velký rozvoj řas a následně zooplanktonu, kterým se živí kapr. Kapři ale vyžerou prakti cky 
všechny litorální rostliny, voda je zelená, plná živin. V překapřených rybnících se mnoho dalších druhů neudrží. 

HOSPODAŘENÍ NA RYBNÍCÍCH
Většina stojatých vod není dlouhodobě stabilní, hromadí se tu mrtvá organická hmota a nádrže se zanáší. Čas 
od času se proto musí rybníky odbahnit, vybagrovat – je to součás�  jejich obhospodařování. V tradičním rybníkář-
ství se využívalo letnění – to proto, že se do rybníků nedodávaly navíc žádné živiny (nehnojily se, nedokrmovaly). 
Letnění spočívalo v tom, že se čas od času rybníky vypusti ly a nechaly přes léto na suchu. Bahno se za přístupu 
kyslíku začalo rozkládat a uvolnily se do té doby nepřístupné živiny.



65

PRAKTICKÁ ČÁST

LES

NENÍ LES, JAKO LES
Kdo by neznal les! Husté stromy, na zemi opadané jehličí, sem tam mech, houba a i ve dne celkem šero, protože 
přes hustou korunu stromů dolů sluneční záření nedoputuje… Nebo si představíte něco úplně jiného? Listnatý les 
se stříbrnými kmeny buků a popadanými kmeny? Lužní les s vrbami, na jaře zaplavený vodou? Nebo třeba stromky 
vysázené nahusto v řádcích, s pečlivě vysekaným podrostem? 

CO JE VLASTNĚ LES?
Les je ekosystém, v němž hrají hlavní roli vzrostlé stromy. Kromě nich tu bývají keře, byliny, mechy, houby a nejrůzněj-
ší živočichové všude v nich a na nich. K tomu všemu se počítá také půda, v níž mají stromy svoje kořeny. Stromy rostou 
hodně pomalu, ale dlouho, a mají největší vliv na to, jak to v lese vypadá a funguje. Podle převažujícího druhu stromu 
má proto úplně jinou atmosféru smrčina, bučina, doubrava nebo třeba olšina. Všechno je to ovšem les.

KDE SE TU LES VZAL?
Lesy se na našem území objevily koncem poslední doby ledové. Oteplilo se a všechno to tu doslova zarostlo lesem – 
vlastně pralesem, neuklizeným, různověkým a převážně bukovým. Tyto pradávné lesy se obnovovaly přirozeně 
samy: staré stromy časem spadly a vzniklý prostor hned zarůstal mladými stromky dříve živořícími v podrostu. 
Tendence naší krajiny zarůstat lesem je vidět i dnes – stačí, když se podíváte na nějakou déle neudržovanou (tedy 
nekosenou a nepasenou) louku. Za pár let začne zarůstat břízami a osikami a za pár desítek let i dalšími, dlouhově-
kými stromy (duby, buky). Břízy a osiky nastupují první, protože jim nevadí světlo, rychle vyrostou do výšky, a když 
zas� ní půdu, vytvoří dobré podmínky pro pomalu rostoucí, ale dlouhověké velikány.  

JAK ČLOVĚK LESY PROMĚNIL?
Nadvláda buku nad krajinou se začala snižovat s příchodem člověka. Lesy postupně ubývaly – lidé je káceli kvůli dře-
vu a vypalovali, aby získali prostor pro pole, pastviny a sídla. V lesích se stále více pásl dobytek, vyhrabávala se lesní 
hrabanka a sbíralo kles� . Lesy proto byly nízké, prosvětlené a jejich samovolná obnova příliš nefungovala. Časté řezání 
mladých stromů způsobilo rozšíření habru, který dobře obráží z pařezů. Velké změny vyvolali lidé odlesněním hor – 
eroze  půdy v horských oblastech způsobila usazování velkých vrstev usazenin v nížinách podél velkých řek. Vytvořili se 
tu rozsáhlé, pravidelně po jarním tání zaplavované lužní lesy (jejich zbytky dnes můžeme vidět kolem Moravy a Dyje).  

JAK FUNGUJÍ LESY DNES?
Pravidelnou péči o les zavedla až císařovna Marie Terezie. Zakázala lesní pastvu a nařídila znovuvysazování vytěže-
ného lesa. O lesy se začali starat lesníci, a tak to funguje dodnes – většina dnešních lesů je vysázená člověkem kvůli 
produkci dřeva. Lesníci ale úplně změnili původní rozložení typů lesa. Za� mco dříve převažovaly v nižších polohách 
doubravy, ve středních polohách bučiny a jen ve vysokých horách rostly smrčiny, během 20. stole�  se takřka všude 
objevily stejnověké smrčiny, takzvané monokultury (tedy výsadby jen s jediným druhem stromu). Lesníci tak reagovali 
na poptávku po dřevě – smrky jsou z hlediska pěstování nejvýnosnější, protože rostou rychle a rovně. 

PROBLÉMY DNEŠNÍCH LESŮ
Se smrkem je ale problém: má rád vlhko a chlad a tyto podmínky na mnoha místech dnešních smrčin nejsou. 
Smrky strádají suchem, jejich monokultury jsou málo stabilní vůči větru a často podléhají kalamitám dřevokazného 
hmyzu (hlavně kůrovcům). S počátkem našeho stole�  se proto lesníci začínají vracet k výsadbě druhově pestřejších 
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lesů, které by více odpovídaly původnímu druhovému složení daného místa. V nížinách by to měl být převážně dub 
a habr, v pahorkati ně buk a jedle, a na horách nad 800 m n. m. smrk. Na podmáčených místech a v okolí potoků se 
nejlépe daří olším, jasanům, vrbám a topolům. Na skalách prospívají borovice a břízy, na píscích borovice a duby. 
Na suťové svahy patří habry, lípy a javory. Osazování míst po smrcích ale bývá ob� žné, protože smrky svým jehlič-
natým opadem výrazně mění kvalitu půdy (okyselují ji). Podobné problémy se změnou půdního složení způsobují i 
další vysazované, na daném místě nepůvodní monokultury, např. akáty nebo ořešáky. 

Lesním zvířatům zase nevyhovují do širokých řádků vysázené topolové monokultury s vysekaným podrostem. Takové 
výsadby rostou opravdu velmi rychle a vysazují se kvůli palivovému dříví, mnoho dalších funkcí lesa ale neplní.

JAK TO V LESE CHODÍ?
Les je velmi složitý ekosystém, ale zároveň hodně stabilní – jen tak něco ho nevyvede z míry. To proto, že stromy pro-
středí hodně ovlivňují a dokud tu jsou, jsou podmínky pro celý ekosystém jasně dané. Díky stálému výparu vody z listů 
stromy udržují vyšší vlhkost vzduchu a snižují rozdíly v teplotách. Jejich vysoké koruny snižují větrné proudění a ovlivňují 
množství dopadajícího světla. Svým opadem stromy dodávají celému ekosystému hlavní zdroj živin – dá se vlastně říct, 
že les hnojí sám sebe. Zkuste někdy lesní hrabanku prozkoumat! Najdete tam mnoho druhů bezobratlých živočichů, vět-
šina z nich je tak drobná, že je ani neumíme spatřit lidským okem. Také staré padlé stromy jsou výborným zdrojem živin 
a vlastně malým ekosystémem pro všechny, kteří umí dřevo sníst, tedy pro bakterie, houby i drobné bezobratlé živoči-
chy. Houby jsou vůbec pro stromy v lese velmi důležité. Žijí tak trochu dvojím životem – ten pro nás skrytý se odehrává 
v podhoubí, kde se jejich drobná vlákénka proplétají lesní půdou a pomáhají stromům např. získávat vodu nebo živiny.  

LESNÍ ZVĚŘ
Lesní procesy hodně ovlivňují také zvířata. Např. veverka nebo ořešník požírají a roznáší semena. Srnky a zajíci jakožto 
větší býložravci zase likvidují semenáčky i mladé stromky. Jejich regulaci ovlivňují predátoři, kterými jsou vlk a rys. Ti ale 
v našich dnešních lesích většinou chybí, stavy vysoké zvěře místo nich regulují lidé, myslivci. Ti je však nejen střílejí, ale 
i přikrmují v krmelcích, což je z pohledu fungování lesa problemati cké. Zvěře je pak v lese víc, než kolik by tento ekosys-
tém běžně uživil, a stromy mají problémy se samovolnou obnovou – mladé stromky ti to býložravci sežerou.

ZÁSAHY ČLOVĚKA
Do lesního ekosystému hodně zasahují také lesníci. Provádějí pravidelné probírky stromů, při nichž určují, které 
druhy a kusy zůstanou a které budou vyřezány. Největší zásahy pak představuje těžba dřeva. Pokud se provádí 
ve větších plochách, tzv. holosečně, dojde k úplné změně podmínek (osvětlení, teplota, vlhkost, proudění větru) 
a vznikají paseky. Pokud se z vytěžené plochy navíc odstraňují i pařezy, dojde k úplné změně půdy a nenávratně mizí 
spousta drobných živočichů. Je proto vhodnější pařezy v lese nechávat a těžit stromy v menších plochách nebo jen 
výběrově. Větší paseky bývá navíc ob� žné znovu zalesnit, zarůstají světlomilnými trávami a výsadba a péče o mladé 
stromky je náročná. Lesníci pak musí používat speciální chemické látky likvidující plevele (pesti cidy), což není ideál-
ní, jejich zbytky toti ž v lesním ekosystému zůstávají.

KTERÝ LES JE TEN SPRÁVNÝ?
Na odpovědi se donedávna přírodovědci, lesníci a myslivci těžko shodovali. Správný les by měl plnit více funkcí – ne-
jen produkovat dřevo, ale také poskytovat útočiště zvířatům, a to nejen větším býložravcům jako jsou srnky a zajíci, 
ale i dalším. Musíme myslet třeba na ptáky, kteří potřebují k zahnízdění doupné stromy, nebo brouky a drobné ži-
vočichy, kteří žijí v mrtvém dřevě. Les by měl zadržovat v krajině vodu, regulovat teplotní výkyvy, snižovat prašnost 
a proudění větru. Měly by v něm fungovat přirozené procesy rozkladu a sebeobnovování prostřednictvím semenáč-
ků. Pro odolnost lesa vůči přemnožení některých druhů (jako jsou třeba kůrovci nebo houba václavka) je výhodné, 
pokud je les různověký a složený z více druhů stromů (není tedy monokulturou). Odolnější také bývá les takového 
druhového složení, které odpovídá nadmořské výšce a půdním podmínkám. Lesy, které alespoň trochu respektují 
tato pravidla, bývají označovány jako lesy přírodě blízké. 
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LOUKA

KRAJ LUK A PASTVIN
Většina z nás má českou krajinu spojenou s nějakou podobou bezlesí, ať už jsou to pole, pastviny, meze nebo 
právě louky. Zdá se nám proto, že takto to tu vypadalo odjakživa. Jenže velkoplošné a již mnoho stale�  trvající 
bezlesí by v našem vlhkém a teplém klimatu nemělo šanci. Většinou za ním stojí člověk.

CO JE VLASTNĚ LOUKA?
Louka je ekosystém, v němž hrají hlavní roli trávy a kvetoucí byliny a na ně navázaní živočichové. Typický je 
zejména hmyz a drobní bezobratlí, žijící mezi rostlinami, na povrchu půdy a v půdě. Dřeviny (vzrostlé keře 
a stromy) se na louce téměř nevyskytují, a pokud ano, tak jen v malé míře. Je to proto, že louky lidé pravidelně 
kosí. Růst stromů může být potlačen i pasením dobytka (pastviny) nebo přirozeně nepříznivými podmínka-
mi (alpínské trávníky v horách, slaniska na zasolených půdách, stepní trávníky na velmi suchých místech či 
na skalách, rašeliniště na příliš mokrých místech). Takových přirozených bezlesých ploch se ale v naší krajině 
vyskytuje velmi málo.

KDE SE TU LOUKY VZALY?
Botanikové předpokládají, že ne všechny louky jsou stejně staré. Vznikaly v různých dobách: ty nejstarší přišly 
s nástupem zemědělství v době kamenné, později v době bronzové, pak za Keltů. V prvních stole� ch našeho 
letopočtu jich ale spousta opět zarostla lesem. Znovu začaly vznikat až počátkem středověku. Lidé potřebovali 
zabezpečit dobytek, hlavně koně, v nepříznivém zimním období. K tomu se dobře hodí suchá tráva, tedy seno. 
A trávy dobře reagují na kosení. Dlouhodobou činnos�  člověka – kosením, sušením a odvážením píce – se tak 
vytvořil speciální ekosystém, kterému říkáme louka. Na některých loukách se k tomu ještě páslo, což dále ovliv-
ňovalo skladbu rostlinstva.

JAK ČLOVĚK LOUKY PROMĚNIL?
Ekosystém louky se pravidelným odebíráním sena stále ochuzoval o živiny. Díky tomu ale vznikaly velmi pestré 
louky s vzácnými druhy rostlin a živočichů, které bychom na živinami bohatých místech nenašli. Příklad takových 
zachovalých, nehnojených luk jsou louky v Bílých Karpatech s mnoha druhy orchidejí. Se stále intenzivnějším 
chovem dobytka ale došlo k využívání trusu nejen na polích, ale i na loukách. Narostlo pak více trávy, bylo více 
sena, ale snížilo se množství dalších kvetoucích rostlin. V závislosti  na obhospodařování a vodním režimu se 
vyvinuly různé typy luk: kolem potoků pcháčové louky, v horách horské louky. Nejčastějším typem luk se staly 
ovsíkové louky se zvonky, kopreti nami a kakosty. 

JAK TO NA LOUCE CHODÍ? 
Dnešní louky jsou závislé na pravidelném sečení 1–2 × ročně a příležitostném hnojení. Sečení se už většinou 
neděje kosou, ale sekačkami zapojenými za traktor. Při takovém obhospodařování se trávy a byliny na louce 
udržují. Nevadí ani občasné přepásání. Částečné narušení louky činnos�  člověka (např. nezpevněné cesty) nebo 
přirozeně (např. sesuvy půdy) na malých plochách obvykle louce nevadí, naopak zvyšují druhovou bohatost. 
Přítomnost keřů či vzrostlých stromů na louce zvyšuje rozmanitost podmínek pro růst různých druhů rostlin 
a � m i pro přítomnost různých druhů živočichů (mění se vlhkost půdy, zas� nění, přítomnost živin z opadu, mož-
nosti  úkrytu). Pokud ale louka zaroste těmito ostrůvky ve větší míře, zhoršují se možnosti  udržování louky (ze-
jména kosení) a je vhodné provést částečné odstranění či zmenšení těchto ostrůvků.
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BEZOBRATLÍ NA LOUCE
Pro drobné druhy živočichů, zejména hmyz, je důležité, aby louka byla dostatečně druhově pestrá. Mnoho druhů 
hmyzu se toti ž vyvíjí jen na jednom druhu rostliny nebo několika příbuzných druzích (nejen modrásci, ale i jiné 
druhy motýlů, brouků a hmyzu vůbec). Pravidelnému kosení se většina druhů umí přizpůsobit. Druhové boha-
tosti  ale prospívá, pokud není celá louka pokosena najednou, ale např. po menších plochách v rozmezí několika 
týdnů. Tím se mohou vyvinout další druhy bezobratlých, zejména hmyzu.

OBRATLOVCI NA LOUCE
Na loukách hnízdí řada druhů ptáků (čejka, bekasina, chřástal), skrývají se tu mláďata savců (srnci, jeleni), přede-
vším na podmáčených loukách žijí obojživelníci a hadi, na suchých zase ještěrky. Kosení luk proto musí probíhat 
pomalu a šetrně. Ideální je těsně před kosením celou plochu zkontrolovat. 

PROBLÉMY DNEŠNÍCH LUK
Pokud chce zemědělec zvýšit produkci sena, dosévá louku jetelovinami nebo ji rovnou přeorá a vyseje pouze 
směs několika druhů trav a jetelovin. Opravdových kvetoucích luk tak v krajině ubývá. Méně kvetoucích rostlin 
znamená méně hmyzu, zejména těch druhů, které jsou vázány na jednotlivé druhy rostlin. Za� mco dříve byli 
v krajině hojní motýli modrásci, dnes jsou spíše vzácní. Je to proto, že jejich housenky se vyvíjejí na různých dru-
zích kvetoucích rostlin, nestačí jim trávy. 

Luční ekosystém výrazně ovlivňuje jeho okolí. Pokud sousedí s polem, může být problém v částečném splavování 
hnojiv či pesti cidů na louku. Na přeoraná či jinak narušená místa mohou pronikat invazní (nepůvodní) druhy, 
které se výrazně šíří na úkor původních druhů, např. celík zlatobýl.
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PODPŮRNÉ TEXTY 
PRO UČITELE 

Zde nabízíme několik bodů ke každému biotopu, které mohou učiteli pomoct, aby se zorientoval v základních 
informacích o vybraných ekosystémech. Jde o klíčová fakta a aktuality z oboru.

ŘEKY, POTOKY A DALŠÍ TEKOUCÍ VODY
Vodní toky postupně po proudu mění svůj charakter, a to konti nuálně hned od pramene. Např. se snižuje množ-
ství kyslíku ve vodě, zvyšuje se teplota, postupně se mění složení dna od větších a ostrých frakcí na menší za-
oblené, přibývá bahnitých sedimentů atp. Na různé úseky vodních toků jsou tak svým výskytem vázané různé 
druhy organismů. Toto říční konti nuum je ovšem člověkem ovlivňováno či úplně přerušeno. Příkladem je vodní 
tok pod přehradou, kde jeho vlastnosti  odpovídají spíše horské bystřině, neboť voda je vypouštěna ze spodních 
vrstev nádrže (studená voda se drží u dna, nejvyšší hustotu má voda při 4 °C, v létě tak pod hrází přehrad může 
docházet k velkým tepelným šokům). Konti nuální charakter proměn řeky negati vně ovlivňují i regulace toků.

Vývoj lidských sídel a zemědělství naprostou většinu našich řek a celou říční krajinu drasti cky pozměnil. Zmizela 
většina lužních lesů lemujících řeky, půda byla přeměněna a odvodněna (meliorována) na pole či louky. Koryta 
řek jsou více či méně napřímena. Mizí tak meandry, rozmanitost říčního dna, přirozené překážky, úkryty pro 
živočichy a funkční břehové porosty. Urychluje se odtok vody z krajiny, hrozí sucho nebo povodně. Vracení při-
rozeného charakteru řekám technickými zásahy (budováním kamenných či dřevěných překážek, rozvolňováním 
toku do zákrut, vytvářením ostrůvků atp.) se říká revitalizace.

Vybudování vysokých jezů je překážkou pro ryby, zejména pro migrující druhy, které putují na trdliště (místa 
tření), např. ostroretka stěhovaná, losos nebo úhoř. Jako řešení se budují tzv. rybochody, tedy jakési obchvaty 
jezů s pozvolným stoupáním.

Ekologické stabilitě biotopů pomáhají břehové porosty lemující vodní toky, jako jsou různé druhy trav a bylin, 
husté křoviny a různověké a druhově rozmanité dřeviny na březích. Významně ovlivňují biodiverzitu tekoucích 
vod � m, že nabízí úkryty, zdroje potravy, hnízdiště i migrační cesty. V současnosti  se na březích rozšířily invazní 
druhy jako netýkavka žláznatá nebo křídlatka japonská, které vytlačují dříve přirozeně se vyskytující rostliny.

V řekách jsou z hospodářských důvodů vysazovány nepůvodní druhy ryb. Typickým příkladem je pstruh duhový, 
který je tolerantní k znečištění vody i nižšímu obsahu kyslíku. Konkuruje ovšem původnímu pstruhu potočnímu, 
který je stále vzácnější.

Používání hnojiv a pesti cidů v zemědělství a jejich splachy do řek způsobují zvýšený výskyt dusíku a fosforu 
ve vodě a pomnožení řas a sinic (eutrofi zaci).

Vodní toky mají díky tenké vrstvičce prvoků a řas na dně schopnost odčerpávat z vody živiny. Tento slizovitý fi lm 
tak dokáže tekoucí vodu na poměrně krátkém úseku toku zcela vyčisti t.
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  RYBNÍKY, TŮNĚ A DALŠÍ STOJATÉ VODY
Břehové porosty, tzn. husté křoviny a různověké a druhově rozmanité dřeviny na březích, mají významný vliv 
na biodiverzitu stojatých vod, neboť nabízí úkryty, zdroje potravy a hnízdiště, zpevňují břehy a napomáhají eko-
logické stabilitě biotopu.

Do našich vod patří a svůj význam mají i tzv. plevelné ryby. Jsou tak označovány hospodářsky nevýznamné dru-
hy, které jsou záměrně potlačovány např. vysazováním rybích predátorů. Mnoho jich zahyne také při výlovech. 
U některých z nich dochází k výraznému poklesu výskytu, či dokonce k ohrožení (např. ploti ce lesklá, ouklejka 
pruhovaná nebo cejn perleťový).

Stále � živějším problémem se pro biodiverzitu stojatých vod, zejména rybníků, stává intenzivní rybníkářství. 
Dnes chováme 10 × více ryb než před 100 lety. Tuto vysokou nadprodukci doprovází intenzivní krmení (různými 
krmivy jako například šrot či hnůj – živí se jím zooplankton, který pak požírají ryby). Rozklad těchto krmiv a sou-
visející vyšší produkce exkrementů ryb spotřebovává ve vodě kyslík. Dále se zvyšuje množství živin ve vodě 
(např. dusík, fosfor), dochází k eutrofi zaci a zvýšenému růstu řas a sinic. Kvůli zahnívání vody a víření bahna 
velkým množstvím ryb ztrácí voda svou průhlednost. Všechny tyto změny negati vně ovlivňují výskyt vodních 
bezobratlých, vodního ptactva a cévnatých rostlin.

Intenzivní produkce ryb a zúžení chovu na komerčně výnosné druhy je příčinou zvýšeného výskytu resp. koncen-
trace rybích predátorů, jako je např. kormorán nebo vydra. Tyto druhy jsou pak legálně či nelegálně redukovány 
a označovány paradoxně za škodlivé, byť hlavním viníkem této situace je člověk.

Mezi mizející biotopy, které mají charakter stojaté vody, patří mokřady a mokřiny, tůně (včetně periodických) 
a mrtvá ramena. Jsou druhově bohaté, svými podmínkami specifi cké a pro výskyt některých druhů živočichů 
a rostlin nenahraditelné. Navíc významně zadržují vodu v krajině.

Úbytek mokřadů v krajině způsobil, že se náhradním biotopem pro řadu mokřadních druhů staly mělčiny čili 
okrajové zóny rybníků (tzv. litorál). Živočichům slouží jako útočiště, loviště, místo pro rozmnožování, hnízdiště 
v případě ptáků apod. Intenzifi kaci rybníkářství ovšem doprovází potřeba častého odbahňování, při kterém jsou 
tyto mělčiny ničeny a rybníky jsou již od břehu hluboké.
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LES
Les je klimaxové stadium většiny našeho území. Tedy, kdybychom do přírodních procesů nezasahovali, louky 
a pole postupně zarostou lesem, rybníky se zazemní a následně si tyto plochy také vezme les. Jak by potenciál-
ní les vypadal, to je otázka. Určitě by šlo nejprve o ranější sukcesní stadia: břízy, vrby, jasany, javory, borovice, 
topoly atd. K tomu by se přidaly stromy ze současných okolních lesů. Dál už nevíme, protože se jen ob� žně pre-
dikuje, jaký vliv by měla na potenciální přirozený les klimati cká změna a s � m související vodní bilance a střídání 
teplot. Předpokládáme postup jednotlivých pásem nahoru, smrk nad 1000 m n. m., buk nad 600 m n. m., postup 
doubrav do vyšších nadmořských výšek.

Až 80 % lesního fondu jsou monokultury nebo lesy s dřevinnou skladbou, která neodpovídá přirozenému druho-
vému složení. Největším problémem jsou pak smrkové monokultury, které dnes plošně hynou. Smrk má mělký 
kořenový systém adaptovaný na vysokou hladinu spodní vody. Dlouhodobá sucha, snižování hladiny spodní vody 
a extrémy počasí u něj vyvolávají stres. Kvůli tomu jde o snadný terč pro škůdce, kteří se v posledních letech pra-
videlně každoročně přemnoží. Navíc jde o rozsáhlé stejnověké plochy, jejichž současný rozvrat znamená rozsáhlé 
odlesnění a další vysychání krajiny. Hlavní příčinou tohoto stavu je dlouhodobě špatná lesnická politi ka, která 
dovoluje sázet smrky na nevhodných místech.

Pro biodiverzitu lesů jsou klíčová ta stanoviště, kterých se tradičně nedostává. Ptáci a někteří savci obývají 
duti ny v doupných stromech, což jsou stromy umírající nebo mrtvé, spíše listnaté (buky a duby). Hmyz a houby 
potřebují mrtvé rozkládající se dřevo. Rostlinám a hmyzu vyhovuje co nejpestřejší mozaika světlin a různověkých 
porostů. V rámci ekosystému jsou pak na hmyz i houby navázáni konzumenti  a predátoři.

Velkým problémem lesů je půda. Ta je posti žena erozí při holosečné těžbě. Navíc může být v jehličnatých poros-
tech značně okyselena. Rozkládající se jehličí uvolňuje huminové kyseliny, které z půdy vyplavují veškerý vápník. 
Z půdy mizí i živiny, protože mrtvé stromy se nevracejí zpátky do půdy. Ta je utužená také proto, že na většině 
dnešních kulturních lesů bývala pole, která se orala mělce a byla hutněna tehdejší agrotechnikou, tedy koňmi 
a válci.

Obnovu lesů ztěžuje vysoká zvěř, především srnčí. Zvířata okusují semenáčky a sazenice stromků a brání tak 
přirozené obnově lesa. Myslivci v některých případech neudržují dohodnuté stavy zvěře a přirození predátoři 
v  lesích chybí.

Některé lesy trpí přítomnos�  invazních druhů. Největším 
plošným nepřítelem je severoamerický trnovník akát, který 
se k nám dostal jako okrasná a medonosná dřevina. Akáti ny 
vytlačují domácí dřeviny a mění vlastnosti  půdy natolik, že 
v podrostu přežívají jen ruderální druhy. Podobně se na již-
ní Moravě chová pajasan žláznatý. Problémy působí i dou-
glaska ti solistá, borovice černá, některé druhy dubů nebo 
javorů.

Traduje se, že lesy produkují kyslík. Není to ovšem pravda. 
Veškerý kyslík, který les vyrobí, zase spotřebuje. Les dýchá 
kyslík a spadané lis�  i samotné dřevo spotřebovávají kyslík 
při rozkladu či spálení. Les má ale velký význam jako ne-
postradatelná klimati cká jednotka. Také zachycuje vodu, 
drží půdu a zabraňuje tak erozi, dokonce čis�  vzduch od 
prachu. Je významným útočištěm živočichů a domovem 
mnoha druhů rostlin. 
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PRAKTICKÁ ČÁST

LOUKA
Louka je bylinné společenstvo, tedy ekosystém, kde dominují trávy a kvetoucí druhy rostlin. Druhové složení je 
podmíněno půdními podmínkami: jiné jsou louky na vápencích, jiné na slanisku, jiné na hadcové stepi. Ovlivňuje 
ho také klima, které se mění s nadmořskou výškou, a dále výška spodní vody (mokřadní louky versus drnové či 
skalní stepi).

Většina našich luk jsou kulturní společenstva. Přirozené louky můžeme nalézt jen velmi vzácně na extrémních sta-
noviš� ch – na dlouho zaplavovaných místech v nivách řek, na stepních skalnatých svazích nebo nad hranicí lesa.

Moderní louky, tedy člověkem založené biotopy, vznikly až v 17. stole� . Šlo o plochy pro pěstování píce pro koně 
a dobytek. Do té doby se koně i dobytek pásli na úhorech a v lesích. Tyto louky se kosily většinou dvakrát, na vlh-
kých místech někdy i třikrát ročně, případně se po první seči přepásaly dobytkem. Jejich úpadek nastal po první 
světové válce, kdy koňskou sílu nahradily automobily a stroje.

Speciálním typem luk jsou pastviny. Ty vznikaly především na místech s neúrodnou či mělkou půdou, v podhor-
ských a horských oblastech. V každé obci bývala suchá obecní pastvina – místo, kde se pásl obecní dobytek nebo 
kam mohli bezzemci vyhnat svou kravku.

Dnes jsou louky, především ty nehnojené a nedosívané, tj. květnaté louky, důležitým útočištěm hmyzu, ptáků 
i savců. Čím je louka druhově pestřejší, � m více druhů hmyzu hos� .

Květnaté přírodní louky, lesostepi a pastviny jsou dnes významnými krajinnými prvky, nebo dokonce rezervace-
mi. Nejvíce ohrožené jsou pak vlhké louky, které v minulém stole�  mizely kvůli melioracím, nebo bývalé pastvi-
ny, které zarůstají náletovými dřevinami.

Nešetrné je i kosení, kdy se poseče v jednom okamžiku celá louka najednou. Hmyz tak přijde o některá svá vý-
vojová stadia, ptáci a mláďata savců se nemají kde ukrýt. Proto je dobré při kosení nechávat čtverce či pruhy 
nepokosené.
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TOBIÁŠŮV STROM

Učebním celkem žáky provázel příběh chlapce Tobiáše, volně upravený podle knihy Tobiáš Lolness – Život ve vět-
vích (Fombelle, 2009).

TÉMA
Strom jako živý organismus, jako součást biotopu, význam pro výskyt živočichů a rostlin. Místo výuky lze 
rozšířit na širší okolí stromu.

CÍLE
ŽÁK:

● pojmenuje charakteristi ky stromů,
● vyjádří vlastní dojmy z kontaktu se stromem,
● popíše strom a funkci jeho čás� ,
● shrne význam stromů pro okolní přírodu,
● zhodno�  své učení,
● vyjádří postoj k místu.

MÍSTO
K realizaci výuky jsme vybrali starší strom a jeho bezprostřední okolí. Důležitými charakteristi kami stro-
mu při jeho výběru byly: dosažitelnost větví tzn. i listů a plodů, členitost kmene s prasklinami a duti nami, 
výskyt mechů, hub, řas, lišejníků a dalších organismů, pobytová znamení po živočiších, opad listů v růz-
ných stadiích rozkladu, semenáčky atd.

Přírodní charakter místa výrazně převažoval nad vlivem činnosti  člověka.

ČASOVÝ HARMONOGRAM A POMŮCKY
1.  blok: evokace, mo� vace, příprava na vycházku – 1 vyučovací hodina. Pomůcky: kniha Tobiáš Lolness, 

papíry, tužky, pastelky, provázky, bavlnky, nůžky.

2.  blok: senzi� vně-zážitková fáze – 2 vyučovací hodiny. Pomůcky: dubové listy, šátky, fotografi e, karti č-
ky, vyrobené postavičky.

3.  blok: badatelská fáze – 3 vyučovací hodiny. Pomůcky: noviny Šum listu, dopis od Sima, karti čky s vý-
zkumnými otázkami v čepici, badatelské pracovní listy, badatelské pomůcky (měřidla, klíče, lupy aj.), 
tužky, pastelky, fi xy, papíry A3, kostýmy na role.

4.  blok: souvislosti  a refl exe výukového celku – 1 vyučovací hodina. Pomůcky: papíry, tužky, pastelky, 
fi xy, obrázky z 1. bloku.



75

UKÁZKA CYKLU VENKOVNÍ VÝUKY – TOBIÁŠŮV STROM

PRVNÍ UČEBNÍ BLOK

EVOKACE

1. KROK: HÁDANKA

Na úvod žáci odhalili jako téma výuky slovo „strom“, a to prostřednictvím hry na ano-ne (kladením otázek, 
na které lze odpovědět „ano“ nebo „ne“). Možnos� , jak téma uvést, je mnoho: lze použít například indicie, které 
žáci mají k dispozici, např. koruna, stůl, alej, s� n, jablko, straka, tesařík atp., nebo promítání zajímavých fotografi í 
se stromy či vycházka do parku.

Hádankou se žáci naladili a akti vizovali. Pak přišlo zamyšlení každého z žáků na téma „můj strom“, kterému učitel 
napomáhal otázkami: Jaký konkrétní strom máte v oblibě? Jak vypadá? Zavřete oči a zkuste si jej vybavit. Čím 
je pro vás zajímavý, zvláštní? Otevřete pak oči a povězte nám něco o „svém stromu“. (Jiné možné otázky: Znáte 
nějaký strom v místě bydliště či jinde, který je něčím významný, zvláštní, pojí se k němu nějaký příběh?)

Žáci v kruhu společně sdíleli své vzpomínky a myšlenky na strom.

2. KROK: MYŠLENKOVÁ MAPA

V úvodní evokační části  žáci dále skupinově zpracovali myšlenkovou mapu na téma „strom“. Jako inspiraci jsme 
položili otázky: Co o stromech obecně víme? Jak vypadají a jak fungují? Jaký mají význam pro okolní přírodu? 

Po vytvoření myšlenkových map zkusil každý formulovat otázku, která mu vyvstala, když o stromu přemýšlel.

MOTIVACE

3. KROK: ČTENÍ Z KNIHY

Poté jsme zařadili moti vační čtení z knihy Tobiáš Lolness. Příběh je o chlapci Tobiášovi, který náleží k lidu žijící-
mu odedávna na velkém stromě. Tobiášův otec Sim je významný a vážený vědec, jenž se zabývá skrytým živo-
tem stromu. Jednoho dne však odmítne vydat tajemství svého geniálního, ale nebezpečného vynálezu. Rodina 
Lolnessových je poslána do vyhnanství ve Spodních větvích a ještě později odsouzena… a Tobiáš musí prchat… 
Čteme tedy (oproti  originálu je tu kráceno):

Tobiáš měřil půldruhého milimetru, což na jeho věk nebylo nic moc. Z díry v kůře mu teď čouhaly jenom špičky noh. 
Ležel, hlavu zabořenou v mechu. Skupinka pronásledovatelů se blížila. Všichni proklepávali kůru špičatými holemi, 
aby objevili duti ny a pukliny. Hledali Tobiáše. Připomínalo to lov na termity, který pořádají otcové a synové jednou 
za rok, na jaře, aby vypudili tento hmyz na vzdálenější větve. Je v pasti .

Vzpomínal, kdy tohle všechno začalo, na ráno, kdy ještě obyvatelé Vršků spali a on s rodiči musel odejít. Několik 
dní putovali ke Spodním větvím. Putovalo se z větve na větev, pěšky, po málo vyznačených cestách. Na podzim 
se musely překračovat listy. Nový kraj se jim odvíjel před očima. Obrovské bludiště vlhkých a pokroucených větví. 
Nikde ani človíčka. Jen pár chovatelů larev, a ti  vzali nohy na ramena, jakmile je spatřili. 

Pohled na tu krajinu byl strhující. Obrovské plochy rozmočené kůry, tajemné větvoví, kam nikdo nikdy nevkročil, 
jezírka vzniklá na průsečíku větví, zelené mechové lesy, tlustá kůra, protí naná úvozy a potůčky, podivný hmyz, 
uschlé, už léta v kůře trčící roští , které vítr ne a ne shodit... Zavěšená džungle, plná podivných zvuků. Taková kra-
jina Tobiáše jakoby uhranula, hned pochopil, že tady bude doma. Byl to kouzelný kraj: obrovské hřiště na hraní 
a snění.
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Případně lze najít (připravit) variantu textu, která zahrnuje i širší okolí stromu: 

Tobiáš měřil půldruhého milimetru, což na jeho věk nebylo nic moc. Z díry v kůře mu teď čouhaly jenom špičky noh. 
Nebylo na co dál čekat. Pronásledovatelé jsou blízko. Odrazil se od větve a rozběhl se dolů. Klopýtal přes uschlé 
lišejníky, cíti l, jak se vzdaluje od všeho na stromě, od domova i vězení pod vládou Jo Mitche. Bál se o rodiče, ale 
věděl, že by jeho otec Sim souhlasil s jeho rozhodnutí m, s jeho cestou za Hranici. Zmatek v hlavě přerušila až větev 
před ním, přeskočil ji a… Padal, několik vteřin padal, přes pavučiny, které mírnily jeho pád, až dopadl na slizkou 
houbu. Následovala klouzačka dolů jako po tobogánu v záhybech houby, a pak už jen žuchnul. 

Byl v něčem měkkém, co připomínalo listy. Listy to byly, ale zetlelé, neživé, zvláštně vonící. Vyhrabal se z nich 
a bosýma nohama udělal pár kroků. Jeho nohy zvyklé na kůru stromu vnímaly nový svět. Nad sebou měl strom, 
před sebou podivuhodnou krajinu, která se nepodobala ničemu, co znal. Les vysokých trav a kvetoucích rostlin, 
Znal mechové hájky, tady ale některá stébla sahala snad až do nebe. Za tou džunglí se mihotalo světlo, které se 
od něčeho odráželo. Bylo to jezero. Malá jezírka znal z prohlubní v kůře, nebo kráterech po těžbě mízy, tady ale 
konce nedohlédl. Šel dál po břehu, míjel pláže, zátočiny, mokřady i strmé útesy. Pak se zastavil ve stí nu něčeho 
obrovského. Zvedl hlavu a… Nebylo pochyb. Strom, za ním další, rozložité, vysoké, různě odlišné. Jeho strom tedy 
není jediný, otec měl pravdu… Tobiáš se vydal dál, vstříc novým objevům.

4. KROK: MOJE PŘEDSTAVA

Žákům jsme sdělili, že při příš� m výukovém bloku vypravíme na místo v přírodě, kde roste strom (příp. stromy) 
podobný tomu z příběhu Tobiáše.

Pak dostali za úkol nakreslit obrázek Tobiášova stromu a jeho blízkého okolí, jak si je představují. Do obrázku 
každý vepsal vlastní slova vyjadřující jeho očekávání. Například: jaké místo se stromem asi bude, z čeho má 
obavy, na co se těší, co by rád objevil, zjisti l.

Vyzvali jsme žáky ke sdílení představ o stromu i o místě, kde roste.

5. KROK: VÝROBA POSTAVIČKY TOBIÁŠE

Protože byl Tobiáš opravdu velmi malý, zkusili se na strom a jeho okolí podívat jakoby jeho očima, detailně. 
K tomu jsme si vyrobili sebe sama coby Tobiáše – postavičku z provázků a bavlnek (návod najdete v Pracovním 
listu 1 – str. 80).

6. KROK: PŘÍPRAVA

S žáky jsme dali společně dohromady seznam, jak se na učení v přírodě připravit (např. oblečení, výbava, lékár-
nička, svačina). Lze také žákům připravit jako úkol, aby místo našli v mapě a naplánovali k němu cestu.
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DRUHÝ UČEBNÍ BLOK

FÁZE SENZITIVITA  

1. KROK: CESTA KE STROMU

Žáci si na úvod vybavili, co všechno se událo minulou hodinu. Každý pak dostal svou postavičku Tobiáše. Cestu 
k místu jsme předem vyznačili pomocí listů dubu. Žáci tak již od začátku věděli, jaký druh stromu mají očekávat.

Kousek od místa jsme žákům zavázali oči a po skupinkách je pod strom přivedli. Poté si žáci sundali šátky a chvíli 
bez mluvení vnímali strom a místo, kde se nacházejí. Každý dostal možnost své první pocity vyjádřit. Je něco 
podle vašich očekávání? A co je jinak?

2. KROK: HLEDÁNÍ MÍST

Teď se vydáme strom více prozkoumat. 

Každý z žáků dostal fotografi i detailu stromu a zkusil tento detail objevit. Pokud jej nalezl, mohl si případně přijít 
pro další fotografi i.

3. KROK: NÁZVY MÍST

Když Tobiáš při svých dobrodružstvích poznával strom, některá místa jej zaujala natolik, že si je pojmenoval. 

Názvy míst dostali žáci na karti čkách ve tvaru jednoduché šipky. Úkolem bylo karti čky rozmísti t po stromě a jeho 
nejbližším okolí. Označily se tak například: Pavoučí doupě, Rozeklané hory, Smaragdové zákruty, Slunečná vyhlíd-
ka, Zrádná bažina, U Žahavé rostliny.

4. KROK: KDE BYCH RÁD ŽIL

Strom už máme prozkoumaný a možná jste na něm objevili nějaké místečko, které vás opravdu zaujalo a líbí se 
vám. Tobiáš takové také našel a rozhodl se tam usadit. 

Žáci vzali panáčka Tobiáše, tedy sebe, a umísti li jej na strom tam, kde by se jim líbilo bydlet.

5. KROK: REFLEXE FÁZE 

Společně s žáky jsme strom (příp. více stromů) obcházeli a zastavovali jsme se u míst označených názvem (kar-
ti čkou) nebo obydlených některou z postaviček Tobiáše. Autoři umístění nám u každého z nich pověděli více, 
například jako odpovědi na otázky: Proč by ses usadil právě zde? Co je na tomto místě pro Tebe příjemné?

Závěr naší první návštěvy výukového místa jsme strávili v kruhu pod stromem a sdíleli jsme své pocity a zážitky. 

Příště se sem vydáme opět. Je něco, na co se těšíte? Co byste chtěli zažít, podniknout?
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TŘETÍ UČEBNÍ BLOK

FÁZE BÁDÁNÍ

1. KROK: NALADĚNÍ SE

Druhá návštěva místa s Tobiášovým stromem začala pozorováním, zda se na stromu či v jeho okolí něco nezmě-
nilo. Ptali jsme se: Jak na nás strom působí dnes? Změnilo se něco od posledně?

Kdo chtěl, zhoupl se na větvích nebo zkusil na strom povylézt.

2. KROK: ŠUM LISTU A DOPIS OD SIMA LOLNESSE

Klid přerušil příchod kamelota ze stromu, který žákům rozdal noviny Šum listu (Pracovní list 2, str. 81). Žáci si 
ve skupinkách přečetli články v novinách. 

Co jste se dozvěděli? O jakém dění na stromě zprávy vypovídají? Je tam již teď něco, s čím nesouhlasíte, a máte 
pro to argumenty?

Tobiáše čtení přivedlo ke vzpomínce na dopis od otce (Pracovní list 3, str. 82). Jeho otec měl toti ž docela jiný názor, 
než co se psalo v Šumu listu. Tobiáš zatoužil všem dokázat, jak to vlastně je. Najednou cíti l, jak se v něm probouzí 
vědecké geny, touha objevovat.

3. KROK: VÝZKUMNÉ OTÁZKY A PLÁNOVÁNÍ VÝZKUMU

Každý z vás může zkusit bádat a objevovat přímo vědeckými postupy a metodami. Každý vědec ale musí nejprve 
vědět, na jakou otázku hledá odpověď. Musí ji umět zformulovat. Zde v čepici jsou myšlenky, které napadaly 
Tobiáše (Pracovní list 4, str. 83).

Žáci postupně vytahovali z čepice připravené karti čky s myšlenkami a přečetli je. Každý z nich si pak jednu vybral, 
čímž se vytvořily badatelské týmy. Jejich prvním úkolem bylo dobře zformulovat výzkumnou otázku.

Dále pak žáci dle badatelské metody stanovili ke své výzkumné otázce hypotézu, rozmysleli metodu, jakou využijí 
při výzkumu, zjisti li dostupnost pomůcek, naplánovali a popsali postup bádání, rozvrhli si čas a role v týmu.

4. KROK: VÝZKUM, ZPRACOVÁNÍ VÝSLEDKŮ A FORMULACE ZÁVĚRU (POROVNÁNÍ S HYPOTÉZOU)

Během výzkumu byli pedagogové všem badatelským skupinám k dispozici. Sami do jejich práce příliš nezasaho-
vali, spíše se v případě potřeby korekce či upozornění doptávali vhodnými podnětnými otázkami.

Výstupem bádání byla u většiny skupin (kromě nákresů, tabulek a grafů) také sbírka přírodnin – důkazů.

5. KROK: PREZENTACE NA KONFERENCI STROMU

Prezentace výsledků bádání proběhla formou konference, na které kromě žáků jako badatelů měli i lektoři své 
role, představovali členy Rady stromu, Sima Lolnesse a Jo Mitche. Role Rady stromu byla nezávislá, podporující 
diskuzi. Sim Lolness a Jo Mitch přinášeli proti chůdné názory na fungování stromu (viz poslední číslo Šumu listu 
cenzurované Jo Mitchem a Simův dopis). Všechny role obnášely mimo jiné i doptávání se na detaily výzkumů, zá-
věry a další otázky z výzkumů vyplývající. Při prezentaci výsledků se vystřídaly postupně všechny badatelské týmy.

Výstupem konference, jak konstatovala Rada stromu, byla řada argumentů podporujících způsob uvažování 
Sima Lolnesse. Tento vědec také konferenci uzavřel a ocenil práci všech badatelů. Jo Mitch ji zakončil pochyb-
nos� , jak to spolu všechno souvisí.
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ČTVRTÝ UČEBNÍ BLOK

FÁZE SOUVISLOSTI
Na závěr měli tedy žáci za úkol přemýšlet o stromu celistvěji a popisovat souvislosti , které na něm fungují. 
Funkce a vztahy zpracovali v menších skupinách formou obrázku, který ostatním představili.

Následovala úvaha nad zásahy do fungování stromu. 

Co by se na stromu mohlo změnit, kdyby se stalo, že…? (Např. kdyby byla poškozena jeho kůra, odstraněny suché 
větve s duti nami či lis�  zpod stromu nebo došlo k narušení hlavního kmene.)

Jaký z toho všeho vyplývá závěr? 

S žáky jsme diskutovali nad významem stromů pro přírodu a člověka, nad jejich ochranou i nad významem sta-
rých či mrtvých stromů. 

ZÁVĚREČNÁ REFLEXE
Společně s žáky jsme se ohlédli za celým cyklem Venkovní výuky, kterým jsme prošli. Vráti li jsme se zpět k obráz-
ku stromu a okolí, vytvořenému v bloku Evokace a moti vace, a žáci odpovídali na otázky:

● Co nového vím o stromu a jeho okolí?
● Co jsem zažil, co bylo příjemné, a co třeba ne?
● Co bych se rád ještě dozvěděl, proč bych na místo chtěl znovu jít a co zjisti t?

Vše jsme uzavřeli uvědoměním si, jaký byl pro žáky učební proces. Odpovídali na otázky:
● Co bylo pro mě při učení nového?
● Co mi při učení pomáhalo, co mi šlo nejlépe?
● Co bych se chtěl naučit dělat lépe?
● Jak se mi spolupracovalo s ostatními, v čem mi to pomáhalo?
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PRACOVNÍ LISTY 

PRACOVNÍ LIST 1: VÝROBA TOBIÁŠE Z PROVÁZKŮ A BAVLNEK
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PRACOVNÍ LIST 2: ŠUM LISTU

  šum listu  
    Zpravodaj pro Stromový lid

      ÚNOR ROKU 2018

STROM JAKO KAŽDÝ JINÝ

Všechny stromy jsou stejné, mají stejnou kůru 
a větve s pupeny. Nové nepoznané kraje jsou 
výmyslem snílků! Není důvod, proč by se stro-
my měly lišit, svět je všude stejný.

NE PŘISTĚHOVALCŮM

Strom je jen náš! Bydlíme tu sami, nikde jiných tvorů. A tak 
si tu můžeme dělat, co chceme, měnit krajinu stromu jen pod-si tu můžeme dělat, co chceme, měnit krajinu stromu jen pod-
le našich potřeb.

PALTE LISTÍ

Listy se musí spalovat, protože na stromě parazitují, pořád Listy se musí spalovat, protože na stromě parazitují, pořád 
rostou, padají a mohly by nás zavalit. A kdo by nechtěl přes 
zimu trochu teplíčka?

TĚŽBĚ DEJME ZELENOU

Kráter stromu vůbec neškodí, nic špatného se s ním ne-
děje. Kdo dolování brání, je proti pokroku a proti lidu! 

TREST PRO LHÁŘE

Kdo chce zmást stromový lid, šíří „živostromou“ lež 
a neklid? Strom samozřejmě není živý! Nic tomu nena-
svědčuje, nejsou důkazy.

Vytiskla agentura JM Media©
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PRACOVNÍ LIST 3: SIMŮV DOPIS

Moji přátelé, lidé ze Stromu,

před svým odchodem z Vršků cítím se zavázán svěřit vám několik 
důležitých závěrů z vědeckého pozorování našeho Stromu.

Obávám se, že náš Strom trpí těžbou. Vždyť se podívejte, jak to 
v jamách a jejich okolí vypadá! Krajina kolem nefunguje! Něco je 
špatně.

Nezdá se mi ani rozumné, že je každoročně vysekáváno tolik listí. 
Pozoruji ho již dlouho. Není třeba se bát, opadané listí nás zcela jistě 
nezavalí. Jeho vrstva se nezvyšuje, naopak!

Občas nacházím při svých cestách v krajině cosi, co by mohlo souviset 
s obydleností našeho Stromu jinými tvory. Nic o nich nevíme, ale měli 
bychom!

Konečně, již dlouho nosím v hlavě pocit, že Strom je vlastně živý tvor. 
Je to odvážná myšlenka, ale představte si, že by byl jako každý z nás.

Vidím to teď tak jasně z jeho projevů! Ale teď to hlavní – bojím se, že 
náš Strom vůbec nemusí být stejný jako okolní stromy. Proč by měl být? 
To může být velký problém. Jsme zvyklí pít tuhle mízu, jíst tyto listové 
výhonky, pobývat v tomto podnebí, jak bychom mohli žít jinde?

Kéž nezůstanou moje myšlenky zapomenuty, jsou veledůležité pro 
každého z vás!

Váš Sim Lolness,
vědec
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PRACOVNÍ LIST 4: TOBIÁŠOVY MYŠLENKY

STROM JAKO KAŽDÝ JINÝ?

„VŠECHNY STROMY JSOU STEJNÉ, MAJÍ STEJNOU KŮRU A VĚTVE S PUPENY.“ 
Jsou tu další dřeviny? Liší se stromy v našem okolí v něčem podstatném?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

NE PŘISTĚHOVALCŮM?

„BYDLÍME TU SAMI, NIKDE JINÝCH TVORŮ.“ 
Žijí tady v okolí i jiní živí tvorové? Co tu dělají? Jaký je jejich vztah ke stromu? Jak strom využívají?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

PALTE LISTÍ?

„OPADANÉ LISTÍ NÁS ZCELA JISTĚ NEZAVALÍ, JEHO VRSTVA SE NEZVYŠUJE.“ 
Co se tedy děje s opadaným lis� m? Proč se na zemi nekupí?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

JE MIMO STROM NĚJAKÁ VODA? KAM ODTÉKÁ? KDE SE HROMADÍ?

„VODA NA STROMĚ TEČE A HROMADÍ SE. CO SE DĚJE S VODOU, KTERÁ NAPRŠÍ V OKOLÍ STROMU?“ 
Jak to vypadá s vodou v okolí stromu?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

STROM JE NÁŠ JEDINÝ SVĚT, KOLEM NIC NEROSTE.

„NEVSTUPUJTE ZA HRANICE, JE TAM JEN NEBEZPEČNÁ PUSTINA.“ 
Jsou kolem stromu rostliny? Jaké? V jakých podmínkách žijí? Jak se rozmnožují?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

STROM JE VÍC, NEŽ VIDÍME.

„JAKTOŽE NÁŠ STROM V BOUŘI NESPADNE? MŮŽE NĚKDO ŽÍT VE SVĚTĚ POD ZEMÍ?“ 
Jak vypadá náš strom pod zemí? Jaká je půda v okolí? Žije něco v půdě?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

STROM JE ŽIVÝ.

„JIŽ DLOUHO NOSÍM V HLAVĚ POCIT, ŽE STROM JE VLASTNĚ ŽIVÝ TVOR. JE TO ODVÁŽNÁ MYŠLENKA, ALE 
PŘEDSTAVTE SI, ŽE BY BYL JAKO KAŽDÝ Z NÁS. VIDÍM TO TEĎ TAK JASNĚ Z JEHO PROJEVŮ!“ 
Jak poznám, že je strom živý?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 

Při rozšířené variantě lze přidat navíc např: 

JE-LI MIMO STROM NĚJAKÁ VODA, JE V NÍ ŽIVO?

„VODA NA STROMĚ TEČE I SE HROMADÍ. JE-LI VODA I MIMO NÁŠ STROM, JE V NÍ ŽIVO JAKO NA STROMĚ? 
JAK MŮŽE VYPADAT ŽIVOČICH, KTERÝ V NÍ ŽIJE?“ 
Žije něco pod hladinou? Jak vypadají vodní tvorové?
Zjistěte, jaká je skutečnost! Přineste důkazy! 
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Na ověření jednotlivých metodických přístupů a zpětné vazbě k rozvoji klíčových kompetencí se podílely 
desítky základních a středních škol v celé České republice.

Projekt CIVIS se zaměřil na rozvoj občanských a sociálních kompetencí, 
které směřují k sociálně a environmentálně odpovědnému chování žáků. 
Experti , učitelé a akademici napříč celým vzdělávacím systémem v něm 
spolupracovali s cíli: 

●  Ověřit a zavést do škol účinné metodické přístupy zaměřené na 
propojování poznatků a dovednos�  z různých oborů a užitečných pro 
reálný život.
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kompetencí a provázat je s učivem.

●  Navrhnout změny v přípravě učitelů tak, aby byla prakti cká a sledovala 
trendy.

●  Identi fi kovat bariéry, které brání zavádět efekti vní metody do školství.
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METODIKA PRO UČENÍ PŘÍRODOU

Co vlastně znamená učit venku? Sednout si s tabletem pod lípu? Povídat si o lese 
přímo v lese? Spočítat nohy živému mravenci? To všechno nám nestačí, metodika 
Venkovní výuky usiluje o víc – vnímat, zkoumat a rozumět skutečnému světu přírody.

Příroda to� ž dokáže dě�  zaujmout i překvapit. Někdy ovšem ne na první pohled. 
Venkovní výukou je k tomu vedeme: aby se dívaly, užasly a procí� ly, aby pak 
pátraly, jak co funguje, aby se ptaly a samy nacházely odpovědi. Budíme v dětech 
vnitřní mo� vaci a přirozenou zvídavost, pracujeme na badatelských dovednostech, 
zlepšujeme jejich schopnost porozumění a refl exe přírody i sebe sama.

www.venkovnivyuka.cz

�Zjis� l jsem, že učitelé zapomněli, jak učit venku v reálném světě. Chtějí učit 
venku, ale neví, jak na to. Záleží mi na tom, abychom tuto dovednost znovu získali 
a přesvědčili se, že okolí školy má pro výuku větší potenciál než školní třída.“

JIŘÍ VORLÍČEK
koordinátor pro metodiku Venkovní výuka
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