










































 



 

Příloha 3 – Ukázka žákovské prezentace o sopkách. Foto: Renata Šebestová. 

 

Příloha 4 – Školní meteorologická stanice: Foto: Renata Šebestová. 

 



 



 

Příloha 6 – Ukázka grafů žákovského měření povětrnostních podmínek. 

 

 

 



 

Příloha 7 – Naučná stezka Dědictví břidlice. Foto: Renata Šebestová. 

 

Příloha 8 – Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou. Foto: Renata Šebestová. 

 



 

Příloha 8 – Muzeum břidlice v Budišově nad Budišovkou. Foto: Renata Šebestová. 

 

Příloha 9 – Hydrobiologický odběr planktonu a bentosu. Foto: Renata Šebestová. 

 

 

 

 



 

 

Příloha 10: Dotazník – vlastní otázky. 

1) Dotazník vyplňuje:  

a) Ředitel/ka školy; 

b) Zástup/ce/kyně školy; 

c) Koordinátor/ka EVVO; 

d) Učitel/ka přírodovědy ve 4. ročníku;  

e) Učitel/ka přírodovědy v 5. ročníku; 

f) Učitel/ka heterogenní třídy (4. + 5. ročník); 

g) Jiná osoba:  

2) Kolik uskutečňujete exkurzí, tematických vycházek nebo vyučování v terénu v jednom školním 

roce? 

a) Neuskutečňujeme žádné; 

b) Uskutečňujeme 1 – 2x za školní rok; 

c) Uskutečňujeme 3 – 5x za školní rok; 

d) Uskutečňujeme vícekrát než 5x za školní rok; 

e) Jiná odpověď: 

3) Jakou oblast využíváte pro tyto formy výuky? Lze zaškrtnou více odpovědí.  

a) Žádnou; 

b) Školní zahrada nebo školní pozemek;  

Napište výčet nejčastějších aktivit na školní zahradě nebo pozemku: 

c) Okolí školy tzn. obec nebo město, v které se Vaše škola nachází; 

Napište výčet nejčastějších aktivit, které provádíte v okolí školy: 

d) Okres Opava; 

Uveďte konkrétní místa s výčtem aktivit:  

e) Jiný okres v rámci Moravskoslezského kraje; 

Uveďte konkrétní místa s výčtem aktivit: 

f) Jiný okres mimo Moravskoslezský kraj; 

Uveďte konkrétní místa s výčtem aktivit: 

g) Jiná odpověď:   

4) Spolupracujete na realizaci těchto forem výuky s kolegou/y další/ch tříd/y, který/ří vyučuje/í 

přírodovědu ve 4. a 5. ročníku v rámci Vaší školy? Lze zaškrtnou více odpovědí.  

a) Ano, spolupracuji s kolegou/y stejn/ého/ých ročníku/ů; 

b) Ano, spolupracuji s kolegou/y jin/ého/ých ročníku/ů; 

c) Ne, nespolupracuji, protože škola je tvořena pouze jednou třídou 4. a 5. ročníku; 

d) Ne, nespolupracuji z těchto důvodů:  

e) Jiná odpověď: 



 

 

5) Máte tyto formy výuky uvedeny ve Vašem školním vzdělávacím programu?  

a) Ano, jsou zakotveny; 

b) Ne, nejsou zakotveny, ale naše škola se exkurzí účastní; 

c) Ne, nejsou zakotveny a škola se exkurzí neúčastní; 

Uveďte důvody:  

d) Jiná odpověď:  

6) Jakého tematického zaměření jsou Vaše exkurze, tematické vycházky a vyučování v terénu? 

Lze zaškrtnou více odpovědí. V případě, že exkurze neuskutečňujete, ponechte bez označení.   

a) Astronomie; 

b) Geomorfologie a geologie včetně pedologie (popř. paleontologie); 

c) Klimatologie; 

d) Hydrologie;  

e) Botanika; 

f) Zoologie; 

g) Člověk; 

h) Ochrana životního prostředí a ekologie. 

i) Technika. 

j) Jiná zaměření:  

7) Jaké překážky si myslíte, že Vám nejvíce brání být iniciátorem programu (obsahu) exkurzí, 

tematických vycházek a vyučování v terénu v okrese Opava? Lze zaškrtnou více odpovědí.  

a) Neznalost dostatečného množství vhodných lokalit pro okres Opava; 

b) Časová náročnost s vytvářením vlastních vzdělávacích přírodovědných programů; 

c) Absence didaktických pomůcek a materiálů pro vlastní vzdělávací přírodovědné 

programy; 

d) Odlehlost některých lokalit a špatná dostupnost spojená s objednáváním dopravy; 

e)  Chybějící podpora vedení, popřípadě spolupracujících kolegů nebo rodičů pro daný typ 

programů;  

f) Vysoká časová náročnost spojená s délkou trvání exkurze a s doháněním učiva; 

g)  Menší atraktivnost lokalit ve srovnání s institucemi pořádající již odzkoušené 

programy;  

h) Jiná odpověď:  

8) Zaškrtněte 3 dle Vás nejdůležitější měřítka kvality, která mají pozitivní vliv na průběh těchto 

forem výuky.  

a) Stanovené cíle dotýkající se všech vzdělávacích hladin a jejich včlenění do programu 

(plánu činností); 

b) Výběr vhodné lokality odpovídající tématu; 

  



 

c)  Různorodost použitých metod; 

d) Mezipředmětové vztahy; 

e) Organizace akce; 

f) Aplikace a využitelnost v praxi; 

g) Propojenost na probírané učivo; 

h) Výstupy a možnosti jejich hodnocení; 

i) Návaznost na následující školní práci;  

j) Odezva žáků; 

k) Jiná odpověď: 

9) Jaký zdroj s náměty a metodikou byste vyhledávali, kdybyste měli být iniciátory exkurzí, 

tematických vycházek nebo vyučování v terénu. Vyberte jeden výrok (zdroj), po kterém byste 

sáhli jako první. 

a) Internet; 

b) Doporučení; 

c) Školní příručka vydána pro školy; 

d) Publikace různého typu; 

e) Nabídka jiných institucí; 

f) Žádný; 

g) Jiná odpověď:  

10) Posuďte a vyjádřete názor, jakou užitečnost shledáváte v realizaci těchto forem výuky právě 

v okrese Opava. Lze zaškrtnout více odpovědí.  

a) Regionální rozvoj a cítění; 

b) Krátká vzdálenost lokality od školy; 

c) Žádná, raději využiji nabídku jiných institucí; 

d) Nedokážu zhodnotit;  

e) Jiná odpověď:  

 


