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ABSTRAKT  

Diplomová práce pojednává o aktivizačních výukových metodách využívaných v hodinách 

přírodopisu na základních školách, se zaměřením na výuku vyšších obratlovců - plazů, ptáků a 

savců. Práce vychází z teoretické části popisující výukové metody vedoucí k rozvoji klíčových 

kompetencí. Hlavní část je tvořena konkrétními aktivizačními úlohami vytvořenými autorkou 

práce, které směřují k výuce orientované na žáka. 
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ABSTRACT  

This diploma thesis deals with activating teaching methods used during Nature Science lessons 

on elementary schools with focus on higher vertebrates – reptiles, birds and mammals. This 

work is based on theoretical part which describes teaching methods leading to development of 

key competencies. Main part of this work includes particular activating tasks created by author 

of this thesis. These tasks lead to teaching oriented on students. 
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„Průměrný učitel vypráví. Dobrý učitel vysvětluje. Výborný učitel ukazuje. Nejlepší učitel 

inspiruje.“  
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1 Úvod 

Aktivizační (též aktivizující) výukové metody slouží k aktivnějšímu zapojení žáků do procesu 

vzdělávání. Z hlediska uplatnění ve společnosti mají mnohem větší přínos pro žáka než tradiční 

výukové metody jako výklad či přednáška. Moderní metody přispívají k rozvoji klíčových 

kompetencí, které se v oblasti české pedagogiky začaly skloňovat na přelomu 20. a 21. století. 

Jedná se o souhrn vědomostí, dovedností a postojů uplatnitelných v praktickém životě, které 

zahrnují schopnost komunikace, spolupráce, kreativity i samostatnosti.  

V současné době se stále více upouští z představy, že nejdůležitější je žáky zahltit velkým 

množství učiva, které se ve většině případů uplatní pouze při nejbližších příjímacích zkouškách. 

Daleko důležitější jsou ony schopnosti a dovednosti, jež Rámcový vzdělávací program pro 

základní vzdělávání rozdělil do šesti kompetencí (kompetence k učení, řešení problémů, 

komunikativní, sociální a personální, občanské a pracovní).  

Je všeobecně známo, že studenti se nejvíce naučí a zapamatují si při aktivním zapojení do 

výuky, praktickém cvičení a učení ostatních. Domnívám se, že takové aktivity vzbuzují v žácích 

mnohem větší zájem o probírané učivo, a proto jsem se rozhodla diplomovou práci zaměřit na 

aktivizační výukové metody s orientací na zoologii a ekologii vyšších obratlovců uplatnitelných 

na 2. stupni základních škol a na nižším stupni víceletých gymnázií.  

V první části, která slouží jako teoretické východisko pro praktickou část, se budu věnovat 

všeobecné problematice výukových metod i výukových cílů a jejich klasifikaci. Zaměřím se na 

oblíbenost metod mezi žáky 2. stupně základních škol, které vyzpovídám formou anonymního 

dotazníku. Blíže specifikuji druhy aktivizačních výukových metod a popíšu konkrétní 

inovativní úlohy využitelné při výuce přírodopisu. Součástí první části bude též zařazení 

výukového oboru z hlediska kurikulárních dokumentů, kapitola upřesňující pojem motivace a 

bližší charakteristika vybraných zástupců vyšších obratlovců.  

Hlavní náplní diplomové práce a mým cílem je vytvoření vlastních inovativních úloh 

využitelných při výuce vyšších obratlovců, jež by mohly zatraktivnit výuku a přispět 

k modernějšímu přístupu učitelů k výuce přírodopisu. Aktivity rozdělím do tří tematických 

okruhů (plazi, ptáci a savci) probíraných nejčastěji v 7. ročníku, popř. v první polovině 8. 

ročníku základních škol i v příslušných ročnících nižšího stupně víceletých gymnázií. Úlohy 

vytvořím v souladu s pravidly a cíli popsanými v teoretické části. Každá aktivita bude 

vymezena tématem, cílovou skupinou, časovou dotací, výukovými cíli, motivační otázkou, 
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popisem aktivity, otázkami vhodnými k závěrečné reflexi a přiloženou přílohou, pokud to bude 

povaha aktivity vyžadovat. Při tvorbě využiji několik různých výukových metod.  

Toto téma jsem si zvolila z důvodu vlastních negativních zkušeností s výukou přírodopisu na 

základních školách – z  pohledu žáka i učitele na odborné praxi. Chtěla bych svou prací přispět 

k inovativnímu pojetí výuky, které se často uskutečňuje právě pomocí aktivizačních metod. 

Připravené aktivity tak mohou posloužit nejen mně při vlastní výuce, ale i ostatním pedagogům, 

kteří budou mít o aktivity zájem.   
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TEORETICKÁ ČÁST 

2 Výukové metody  

Výukové metody řadíme mezi základní didaktické kategorie. Mezi jejich funkce patří nejen 

zprostředkování vědomostí a dovedností, ale i funkce aktivizační, pomocí nichž učitel motivuje 

a aktivuje žáka k činnosti. Dále dochází k formování osobnosti žáka, jeho výchově a zlepšování 

komunikačních dovedností (Maňák, Švec, 2003).  

Během vyučování je nezbytně důležitá spolupráce mezi učitelem a žáky, kteří se společným 

úsilím snaží dosáhnout výchovně-vzdělávacích cílů. Úkolem učitele je, aby pomocí výukových 

metod dovedl žáka k samostatnosti a vytvoření vlastního učebního stylu. Na začátku každé 

vyučovací hodiny tak musí být zřejmé, co se bude v dané hodině probírat, k čemu je to dobré a 

jaké výukové metody budou použity (Zormanová, 2012). Je třeba zaměřit se na edukační cíle, 

neboť výukové metody a formy výuky se stávají prostředkem k jejich dosažení. Formy výuky 

lze dělit z pohledu charakteru výukového prostředí, délky trvání výuky a vztahu k osobnosti 

žáka (Žák, 2012).  

Výuková metoda je tedy činnost, která vede k dosažení výchovně-vzdělávacího cíle, totiž slovo 

metoda je odvozené z řeckého meta-hodos – cesta směřující k cíli (Maňák, 1997). Vzájemný 

vztah mezi cílem a výsledky ukazuje účinnost daných výukových metod, neboť během 

úspěšného procesu by mělo docházet ke změnám dovedností, vědomostí i postojích žáků.  

Jednotlivé výukové metody vybírá učitel v souladu s vyučovaným předmětem, konkrétními 

úlohami, úrovní žáků, vybavením školy i s aktuálním klimatem třídy. Během vyučování může 

docházet ke střídání metod i jejich kombinaci. Nezbytně nutná je proto znalost pedagoga 

výukových metod (Švarcová, 2005). Každá výuková metoda má své silné i slabé stránky, které 

je třeba brát v úvahu již při přípravě na hodinu. Měli bychom si pamatovat metody, které měly 

v minulosti pozitivní odezvu, ale umět i pozorovat a reagovat na aktuální situaci ve třídě (Petty, 

2013). V neposlední řadě je potřeba, při výběru výukových metod, myslet i na osobní styl učení 

jednotlivých žáků. Jestliže porozumíme konceptům studentských stylů učení, dosáhneme 

lepších výsledků. Coffield (2004) ve své knize tvrdí, že studenti trpí, pokud dochází 

k nedostatku sladění jejich adaptivních schopností (stylů) a požadavků, které na ně kladou 

vyučovací metody. Nemělo by také docházet k pokusům donutit studenty, aby změnili své 

přirozené styly učení.   
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Sirková (2020) upozorňuje, že z hlediska tradičního vzdělávání se žáci převážně pouze 

seznamují s novým učivem, rozvíjejí svou paměť, schopnost porozumění a částečně 

aplikaci,   ale nedochází k rozvoji vyšších edukačních cílů Bloomovy taxonomie - analýza, 

hodnocení a tvořivost.  

Obr. 1: Vyššie myšlienkové procesy (Sirková, 2020)  

Vzhledem k modernizaci edukačního procesu se do popředí dostávají moderní/aktivizující 

metody výuky, jejichž cílem je účelnější zapojení žáků do procesu. S využitím zlepšujících se 

komunikačních technologií upadá tradiční pojetí výuky, při kterém zaujímá učitel dominantní 

roli. Postoji učitelů k využívání moderních výukových metod se ve své bakalářské práci 

zabývala Hájková (2015). Na základě výzkumu došla k závěru, že moderní metody jsou na 

českých základních školách, odborných učilištích i středních školách užívány ve stejné míře 

jako klasické výukové metody. Dále potvrdila hypotézu, že zmiňované inovativní metody 

používají ve větší míře pedagogové do 35 let.  

 

3 Klasifikace výukových cílů  

S výukovými metodami velice úzce souvisí výukové cíle, jejichž znalost přispívá 

k usměrňování žáků i jejich aktivitě během výuky. Důležité je vytyčení cílů ve smyslu uvedení 

látky do kontextu s využitím v osobním životě či v návaznosti na další učivo. Stanovené cíle 

mohou být krátkodobé, kterých se zpravidla dosahuje během vyučovací hodiny, nebo 
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dlouhodobé, k jejichž naplnění dochází prostřednictvím zvládnutých krátkodobých dílčích cílů 

(Švarcová, 2005). Výukové cíle se dělí z hlediska oblasti rozvoje osobnosti na kognitivní 

(vzdělávací), afektivní (postojové) a psychomotorické (výcvikové). Tyto tři roviny splňují 

požadavek na komplexnost výukových cílů, kterou ovšem nelze naplnit při každé vyučovací 

hodině. Konzistentnost cílů představuje jejich vnitřní provázanost od cílů jednotlivých škol, 

přes cíle jednotlivých předmětů až po konkrétní cíle vyučovacích hodin. Specifické cíle 

tematických celků si určuje sám učitel, který může pracovat s metodickými příručkami a 

formulovat cíle s ohledem na konkrétní žáky. Z hlediska kontrolovatelnosti cílů výuky musí 

být jasně vymezené podmínky plnění (za jak dlouho), požadovaný výkon žáka (charakterizován 

aktivními slovesy) a norma výkonu (počet chyb přijatelných pro splnění cíle), což lze snadněji 

kontrolovat při naplňování kognitivních a psychomotorických cílů. Přiměřenost cílů klade 

důraz na stanovení náročných, avšak splnitelných úkolů. Při zamýšlením se nad tímto 

požadavkem musí brát učitel v úvahu rozdílné schopnosti a nadání jednotlivých žáků, což vede 

k určité diferenciaci specifických výukových cílů (Kalhous, Obst, 2002).  

 

3.1 Kognitivní cíle 

Při dosahování kognitivních cílů dochází k osvojování vědomostí a dovedností. Touto oblastí 

se zabýval B. S. Bloom, jehož klasifikace umožňuje hierarchizovat kognitivní procesy od 

nejjednodušších až po nejsložitější. Je sestavena ze šesti úrovní, které na sebe navazují – postup 

k vyšší úrovni předpokládá zvládnutí nižší úrovně (Švarcová, 2005). Jednotlivé úrovně 

charakterizují aktivní slovesa, pomocí nichž lze definovat zvládnutí úrovně.  

a) zapamatování poznatků, znalost informací – popsat, napsat, seřadit, vybrat, určit, 

přiřadit, opakovat aj.  

b) pochopení, porozumění – objasnit, ilustrovat, opravit, vypočítat, zkontrolovat aj.  

c) aplikace – demonstrovat, použít, navrhnout, řešit, uspořádat, prokázat aj. 

d) analýza – rozlišit, rozčlenit, specifikovat, rozhodnout, analyzovat aj. 

e) syntéza – klasifikovat, organizovat, shrnout, kombinovat aj.  

f) hodnotící posouzení – posoudit, prověřit, obhájit, zdůvodnit, provést kritiku aj.  

První tři úrovně se řadí mezi dovednosti nižšího řádu, jež nevyžadují vyšší kognitivní nároky 

(rozvinuté myšlení, hledání hlubšího smyslu). Zapamatování/znalost je dovednost, která je 

specifikována pouze jako schopnost si na něco vzpomenout. Pochopení/porozumění 

umožňuje znalost vysvětlit na základě dřívější zkušenosti. Aplikace představuje následné 

použití toho, co bylo žákům vysvětleno.  
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Mezi dovednosti vyššího řádu patří následující tři úrovně, které představují plně funkční 

znalosti. Analýza je schopnost rozdělit celek na části, nacházet jeho příčiny a účinky. Při 

syntéze dochází k samostatné práci, která předpokládá dovednost samostatného úsudku, jak 

daný problém vyřešit. Mezi takové činnosti patří napsání referátu, navržení plakátu či vytvoření 

hypotézy. Hodnotící posouzení (hodnocení) znamená zvládnout schopnost ohodnotit činnost, 

posoudit pozitiva a negativa, vyslovit argumenty pro a proti, udělat si vlastní úsudek i provést 

kritiku své práce (Petty, 2013).  

Taxonomii kognitivních cílů vytvořil také B. Niemierko, který rozlišuje dvě základní úrovně 

zahrnující další dvě podskupiny (Kalhous, Obst, 2002). Ty jsou konkretizovány aktivními 

slovesy, jako je tomu u Bloomovy taxonomie.  

1. VĚDOMOSTI 

a) zapamatování – opakovat, napsat, znát, pojmenovat, doplnit, vybrat aj.  

b) porozumění – dokázat, odhadnout, předložit, vysvětlit, opravit aj.  

2. DOVEDNOSTI  

a) používání vědomostí v typových situacích (podle dříve předložených vzorů) – 

načrtnout, uspořádat, řešit aj.  

b) používání vědomostí v problémových situacích (samostatná formulace problému, 

analýza i syntéza jevů) – rozhodnout, rozlišit, shrnout, obhájit, prověřit aj.  

 

3.2 Afektivní cíle 

Afektivní cíle se zaměřují na utváření postojů a rozvíjení hodnotové orientace žáků 

(Byčkovský, Kotásek, 2004). Ve srovnání s kognitivními cíli se o této oblasti v pedagogické 

literatuře zmiňuje menší část odborníků. Taxonomie D. R. Kratwohla představuje pět 

kategorií:  

a) vnímání podnětů 

b) reagování na podněty 

c) hodnocení podnětů  

d) systematizace hodnocení 

e) zvnitřňování hodnot  

S touto taxonomií opět pracoval B. Niemierko, kterému se nelíbilo behaviorální schéma, 

jednostranná internalizace (přijetí hodnoty) koncepce a podcenění tvůrčí činnosti 
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Kratwohlových kategorií. Vytvořil proto následující kategorie cílů v afektivní oblasti 

(Skalková, 2007): 

a) účast v činnosti 

b) samostatné pokusy o činnost 

c) pozitivní vztah k činnosti  

d) systém činnosti  

Kalhous a Obst (2002) konkretizují účast na činnosti jako výběr druhu podnětů a účast na 

činnosti bez projevení vlastního zájmu. Jde tedy o pouhé přizpůsobení se situaci. Při 

samostatných pokusech o činnost se žák dobrovolně zapojuje do činnosti, kterou může i sám 

organizovat. Pozitivní vztah k činnosti vede k vytvoření trvalé vnitřní potřeby a naklonění se 

k aktivitě, avšak bez širšího zobecnění vztahu k ní. O systému činnosti mluvíme v případě, kdy 

se žák identifikuje se souborem zásad k regulaci určité činnosti. Tyto zásady se považují za rysy 

osobnosti.  

 

3.3 Psychomotorické cíle  

Klasifikací psychomotorických cílů se zabýval H. Dave. Ten rozdělil cíle do pěti kategorií 

podle fází utváření pohybových dovedností – přechod od vědomé činnosti k činnosti 

samovolné, bezděčné (Kalhous, Obst, 2002):   

a) imitace  

b) manipulace  

c) zpřesňování 

d) koordinace 

e) automatizace  

 

U psychomotorických i afektivních cílů platí stejná návaznost jako u kognitivních cílů – nelze 

postoupit do vyšší úrovně bez předchozího zvládnutí úrovně nižší.  

 

4 Klasifikace výukových metod  

Tříděním výukových metod se v literatuře zabývá mnoho autorů. Zormanová (2012) uvádí 

klasifikaci podle Mojžíška (1988). Ten metody dělí podle jednotlivých fází výuky: 
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1. Metody motivační neboli usměrňující zájem (rozhovor, vyprávění, příklad z praxe, 

ilustrace, podněcování výzvou či pochvalou) 

2. Metody expoziční neboli metody podání, zprostředkování učiva (monolog, 

demonstrace, pozorování, manipulace, laboratorní práce, didaktická hra, inscenace, 

dramatizace, kresba, problémové metody) 

3. Metody fixační neboli metody opakování a procvičování učiva (ústní/písemné 

opakování, beseda k prohloubení učiva, seminární práce, domácí úkoly)  

4. Metody diagnostické a klasifikační neboli metody kontroly a hodnocení 

(písemné/ústní zkoušení, didaktické testy, diagnostické metody, výkonové zkoušky, 

rozhovor, anamnéza, dotazník)  

 

Nejčastěji se v literatuře objevuje komplexní klasifikace výukových metod (Maňák, Švec, 

2003), jež člení metody do třech základních skupin: 

1. Klasické výukové metody – při těchto metodách zaujímá učitel klasickou dominantní 

roli, při které předává informace žákům. V běžné populaci jsou označovány za tradiční.   

a) Metody slovní – monologické (přednáška, vysvětlování, výklad, instruktáž), dialogické 

(rozhovor, diskuse, dramatizace), metody písemných prací, metody práce 

s učebnicí/knihou 

b) Metody názorně demonstrační – pozorování předmětů a jevů, předvádění 

obrazů/předmětů/pokusů/činností, projekce statická a dynamická 

c) Metody praktické – nácvik pohybových a pracovních dovedností, žákovy pokusy a 

laboratorní činnosti, pracovní činnosti, grafické a výtvarné práce 

 

2. Aktivizující výukové metody – tyto metody podněcují žáky k řešení problémových 

úloh, situací (Pecina, Zormanová, 2009).  

a) Diskusní metody 

b) Metody heuristické, řešení problémů 

c) Metody situační 

d) Metody inscenační 

e) Didaktické hry 

 

3. Komplexní výukové metody – při těchto metodách dochází ke kombinaci metod, 

organizačních forem výuky, didaktických prostředků či životních situací.  
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a) Frontální výuka 

b) Skupinová a kooperativní výuka 

c) Partnerská výuka 

d) Individuální a individualizovaná výuka, samostatná práce žáků 

e) Kritické myšlení 

f) Brainstorming 

g) Projektová výuka 

h) Výuka dramatem 

i) Otevřené učení 

j) Učení v životních situacích  

k) Televizní výuka 

l) Výuka podporovaná počítačem 

m) Sugestopedie a superlearning 

n) Hypnopedie  

 

Předmětem této diplomové práce jsou především aktivizační metody, které se podle Kotrby a 

Laciny (2015) dají rozdělit podle následujících kritérií:  

1. Podle časové náročnosti přípravy lektora: 

a) do 10 minut 

b) do 30 minut 

c) nad 30 minut 

d) několik hodin až dnů  

 

2. Podle časové náročnosti aplikace metody ve výuce: 

a) 5-10 minut 

b) 11-15 minut 

c) celá vyučovací hodina 

d) více než jedna vyučovací hodina 

e) více dnů 

 

3. Podle materiálové a obsahové náročnosti na přípravu:  

a) bez náročné přípravy  

b) podklady pro aplikaci metody v rámci přípravy jsou nutné, ale lehce zhotovitelné 
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c) velice náročné na přípravu – metoda vyžaduje specialisty, těžko dostupná vstupní 

data, informace, čísla, zvláštní materiálové pomůcky 

 

4. Podle materiálové náročnosti ve výuce (vybavení třídy): 

a) bez materiálového vybavení 

b) nadstandardní vybavení (dataprojektor, počítač, interaktivní tabule) 

c) potřeba více učeben pro realizaci  

 

5. Podle tematického zařazení do kategorií: 

a) diskusní metody 

b) problémové úlohy 

c) situační metody 

d) inscenační metody 

e) hry 

f) zvláštní metody 

 

6. Podle účelu a cíle použití ve výuce: 

a) úvodní motivace studentů 

b) odreagování studentů 

c) diagnostika (zkoušení) 

d) výklad (zpestření) 

e) opakování probrané látky 

 

7. Podle požadavků na samotné studenty: 

a) bez požadavků na jakékoliv znalosti 

b) bez předchozí přípravy 

c) s předchozí domácí přípravou 

d) pro realizaci je nutná určitá znalostí báze 

 

8. Metody slovní: 

a) monologické metody (vysvětlování, výklad, přednáška) 

b) dialogické (rozhovor, diskusní metody) 

c) metody písemných prací (písemná cvičení, kompozice, slohová práce) 

d) metody práce s učebnicí, knihou (práce s textem, situační metody) 
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9. Metody názorově-demonstrační:  

a) pozorování předmětů a jevů  

b) předvádění předmětů, pokusů, modelů 

c) demonstrace statických obrazů 

d) projekce statická a dynamická 

 

10. Metody praktické: 

a) nácvik pohybových a pracovních dovedností 

b) žákovské laborování 

c) pracovní činnosti 

d) grafické a výtvarné činnosti 

 

11. Metody z hlediska aktivity a samostatnosti studentů: 

a) metody sdělovací 

b) metody samostatné práce studentů 

c) metody badatelské, výzkumné, problémové 

 

12. Charakteristika metod z hlediska myšlenkových operací: 

a) postup srovnávací  

b) postup induktivní 

c) postup deduktivní 

d) postup analyticko-syntetický 

 

Můžeme si všimnout, že metody slovní, názorově-demonstrační a praktické řadí Maňák a Švec 

(2003) mezi klasické výukové metody.  

Nováková (2014) ve své publikaci uvádí rozdělení aktivizujících metod následovně:  

a) diskusní metody 

b) situační metody 

c) inscenační metody 

d) didaktické hry 

e) specifické metody  
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Sitná (2013) nerozděluje aktivizující metody jako předešlí autoři. Mezi aktivní výuku formou 

skupinových vyučovacích metod řadí: brainstorming (bouře mozků), snowballing (sněhová 

koule), buzz groups (bzučící skupiny), role play (hraní rolí), rounds (kolečka), carousel 

(kolotoč), návštěvníci, diskuse, debata, case study (případová studie), goldfish bowl (akvárium) 

a mentální mapování (myšlenkové mapy, pavučina, vědomostní mapy). V knize Kotrby a 

Laciny (2015) nalezneme tyto metody jako součást diskusních metod, kam řadí ještě 

Gordonovu metodu, Phillips 66, Hobo metodu, metodu cílených otázek a metodu konsenzu.  

V publikaci Výukové metody v pedagogice (Zormanová, 2012) nalezneme výše uvedené dělení 

aktivizujících metod na diskusní, situační, inscenační, heuristické a didaktické hry v rámci 

obsáhlé kapitoly Inovativní výukové metody. Na stejné úrovni k nim autorka řadí 

individualizovanou formu výuky, samostatnou práci žáků, diferencované vyučování, 

skupinovou výuku, projektovou výuku, týmové vyučování, výuku dramatem a metody 

kritického myšlení.  

 

5 Oblíbenost výukových metod  

Petty (2013) uvádí souhrnnou tabulku (příloha č. 1) oblíbenosti výukových metod mezi žáky 

ve věku 11-18 let. Údaje zpracoval M. Hebditch v roce 1990 na základě dotazníku vyplněného 

žáky Gillinghamské školy v jižní Anglii. Posuzováno bylo třicet tři výukových metod. Na 

prvních třech příčkách se objevily: skupinová diskuse, hry/simulační hry a divadlo. Mezi tři 

nejméně oblíbené metody zařadili žáci přednášky, slohové práce a teorii.  

Vzhledem k datu vyhodnocení zmiňovaného dotazníku považuji výzkum za neobjektivní. Proto 

jsem se rozhodla vytvořit vlastní dotazník týkající se oblíbenosti výukových metod mezi žáky 

2. stupně základních škol.  

Dotazník byl vytvořen v elektronické podobě a distribuován mezi žáky základních škol 

v Ústeckém kraji a v hlavním městě Praze. Vyplnění dotazníku bylo anonymní a dobrovolné, 

zadané v době vyhlášení stavu nouze na území České republiky. Žáci posuzovali dvacet jedna 

vybraných výukových metod, které se, dle mého názoru, užívají na základních školách 

nejčastěji. Posuzováno bylo pozorování (pokus), laboratorní práce, hra (soutěž, křížovka, 

pexeso), výklad/přednáška, kresba/výtvarná činnost, ústní opakování (zkoušení), písemné 

opakování (test), referát (prezentace před třídou), domácí úkoly, skupinová diskuse, čtení textu, 

práce s textem (tvorba výpisků, hledání odpovědí), sledování filmu/videa, řešení problémových 

úloh, předvádění/divadlo (scénka), skupinová práce (projekt), práce na počítači (výukové 
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programy), slohová práce, pracovní list, pracovní činnosti/ruční práce a exkurze. Každou 

z těchto metod měli respondenti oznámkovat podle oblíbenosti: 1 = skvělé, 2 = velmi dobré, 3 

= dobré, 4 = nezábavné, 5 = nudné. Poslední položená otázka zněla: „Která další metoda ve 

škole tě baví, ale v dotazníku nebyla použita?“  

Na dotazník odpovědělo celkem 177 respondentů, z nichž 86 (48,6 %) byli chlapci a 91 (51,4 

%) dívky. Z pohledu jednotlivých tříd 2. stupně základních škol se zúčastnilo 29 (16,4 %) žáků 

z 6. ročníku, 52 (29,4 %) ze 7. ročníku, 48 (27,1 %) z 8. ročníku a 48 (27,1 %) z 9. ročníku.  

Vyhodnocení dotazníku jsem prováděla sčítáním počtu jednotlivých známek u daných metod 

(př. laboratorní práce – 1x49 + 2x44 + 3x49 + 4x21 + 5x14 = 438). Čím menší bylo výsledné 

číslo, tím žáci považovali metodu za oblíbenější. Pokud by všichni žáci ohodnotili výukovou 

metodu známkou 1 (skvělé), bylo by výsledné číslo 177, což je nejnižší hranice možných 

dosažených bodů. Nejvyšší možné ohodnocení s hodnotou 885 by nastalo v případě, kdyby 

všichni ohodnotili metodu známkou 5 (nudné). Výsledné hodnoty všech výukových metod se 

nepřiblížily ani k jedné z hranic.  

Výsledky dotazníku shrnuje následující tabulka: 

Oblíbenost výukových metod mezi žáky 2. stupně ZŠ 

1. Sledování filmu/videa 268 

2. Exkurze  306 

3. Hra (soutěž, křížovka, pexeso, …) 319 

4. Skupinová práce (projekt) 343 

5. Skupinová diskuse 361 

6. Práce na počítači (výukové programy)  395 

7. Pracovní činnosti, ruční práce 408 

8. Pozorování (pokus) 410 

9. Kresba, výtvarná činnost 419 

10. Referát (prezentace před třídou) 429 

11. Předvádění, divadlo (scénka) 432 

12. Čtení textu 435 

13. Laboratorní práce 438 

14. Výklad, přednáška 445 

15. Pracovní list 449 

16. Práce s textem (tvorba výpisků, hledání odpovědí) 472 
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17. Řešení problémových úloh 487 

18. Písemné opakování (test) 489 

19. Slohová práce 510 

20. Ústní opakování (zkoušení) 555 

21. Domácí úkoly 559 

 

Vzhledem k mé tříleté praxi na 2. stupni základní školy musím říct, že mě výsledky dotazníku 

nijak nepřekvapily. Jsem si vědoma toho, že žáci pozitivně reagují na informaci, že se bude 

promítat film či ukázkové video. Otázkou však zůstává, jakým způsobem pedagog pojme tuto 

výukovou metodu. Zda se žáci těší z toho, že se po nich momentálně nebude chtít nic jiného, 

než jen „ležet na lavici“ a sledovat promítání, nebo je projekce spuštěna kvůli objasnění 

vysvětlované látky (např. zrychlené video pohybů rostlin, systém oplození, funkce srdečního 

oběhu, let kolibříka apod.). Každý spuštěný videozáznam by měl mít výukový cíl. Předem by 

mělo být žákům jasné, s jakým učivem video souvisí a jakou má výchovně-vzdělávací hodnotu. 

Na závěr by nemělo chybět zhodnocení a diskuse nad ukázkou, kterou lze zařadit i během 

samotné projekce.  

Na druhé příčce oblíbených výukových metod se objevila exkurze, která může mít charakter 

několikahodinového výjezdu za hranice školy, nebo jen formu přírodopisné procházky za 

účelem poznávání přírody v terénu. I zde se domnívám, že by žáci měli plnit daný výukový cíl 

a nepovažovat opuštění prostorů třídy za únik od vzdělávání. Pokud není vyžadováno plnění 

dílčích úkolů během samotné exkurze, mělo by k tomu dojít po návratu do školy.  

Hry, skupinové projekty i diskuse považuji za všeobecně známé oblíbené metody. Soutěživost 

i dobrý pocit z dobře vykonané společné práce jsou zdrojem radosti pro většinu žáků. 

Zdatnějším žákům dávají skupinové metody příležitost k seberealizaci při vedení skupiny, 

rozdělování úkolů i závěrečné prezentaci, méně zdatní jedinci se stávají součástí většího celku, 

díky němuž mohou dosahovat takových výsledků, jakých nejsou samostatně schopni. Během 

těchto komplexních metod se žáci učí novým vědomostem, propojují již získané dovednosti, 

zlepšují se v komunikaci, spolupráci i zodpovědnosti.    

Další z oblíbených metod je práce na počítači, který se v posledních desetiletích stal nedílnou 

součástí běžných domácností i vybavení škol. Pomocí moderních technologií lze procvičovat 

látku rychle, efektivně a mnoha způsoby. Mezi výukové programy užívané na školách patří 

např. Didakta (SILCOM Multimedia, s.r.o.), větším trendem se pak stávají online portály jako 

Kahoot!.  
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Z výsledků mě překvapilo umístění pracovních/výtvarných činností a referátů před třídou 

v první polovině všech dotazovaných metod. Mezi následujícími metodami nejsou tak výrazné 

rozdíly v bodovém ohodnocení, lze si však povšimnout, že výklad/přednáška se neumístila až 

na posledních příčkách, jako to uvádí Petty (2013) ve své publikaci.  

Mezi nejméně oblíbené metody zařadili žáci slohovou práci, ústní opakování (zkoušení) a 

domácí úkoly, které obdržely nejvíce záporných bodů.  

V poslední otázce dotazníku na další oblíbenou metodu, která nebyla použita, se objevilo 

několik objektivně použitelných odpovědí. Dvacet dva žáků odpovědělo, že všechny jejich 

oblíbené metody byly použity a další je už nenapadají. Často se objevovaly odpovědi, které 

neodpovídaly otázce, neboť vyjmenovávaly metody, které byly v dotazníku použity (referáty, 

skupinová práce, soutěže, výklad, sledování videa, práce s textem, pracovní list, diskuse). 

Patnáct žáků považuje za výukovou metodu tělesnou výchovu, šest žáků má v oblibě výuku 

venku. Třikrát se objevila odpověď s využitím moderních technologií (interaktivní tabule, 

Kahoot!).  

 

6 Motivace  

Motivace je z hlediska struktury osobnosti souhrn všeho, co člověka pobízí k činnosti, nebo mu 

v tom zabraňuje. Jedinec je aktivizován a směřován k určitému jednání, které je stimulováno 

vnějšími i vnitřními motivy. Ty jsou spolu v těsném ovlivňujícím se spojení. Chování člověka 

je tak ovlivňováno několika různými motivy zároveň, mezi kterými může docházet ke 

konfliktům. Avšak některé motivy si jedinec nemusí uvědomovat po celý život.  

Z biologického pohledu se motivace často nahrazuje výrazy instinkt nebo pud, proto se dříve 

skloňovala pouze ve smyslu biologických potřeb (hlad, žízeň, sex). Současní psychologové již 

považují toto pouze biologické pojetí za překonané a zařazují význam motivace v sociálních 

momentech lidského jednání (Čáp, Mareš, 2007).  

Když učitel předstoupí před třídu, svým chováním, komunikací, organizováním a používáním 

různých metod vede žáky k činnosti. Ti do školy nepřichází s ucelenou motivací ke školnímu 

učení. Tu teprve získávají postupně prostřednictvím vhodně vybraných výukových metod a 

učiva, interakcí mezi žákem a učiteli i mezi žáky navzájem. Motivace k učení je tak naučeným 

jevem, ke kterému vhodně přispívá i pozitivně vnímané autoritativní chování učitele. Důležitým 

základem motivačních postojů je přístup k učení již v rodině, kde se neodbývají kladené otázky 
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dítěte, podporují se zájmy i získávání praktických dovedností uplatnitelných v životě. Pozitivně 

vnímané sebepojetí a pocit podporujícího zázemí přispívají k ochotě žáků aktivně se zapojovat 

do výuky a podstupovat riziko chybného jednání. Jedním z dalších způsobů, jak může učitel 

ovlivňovat motivaci dítěte, je vytváření stimulujícího klimatu třídy/školy, kde se klade důraz 

na náročnost, což se projevuje vyžadováním dobrých výkonů jednotlivých žáků. Učitelé dávají 

najevo, že mají zájem nejen o poznání v rámci svého předmětu, ale jsou přesvědčeni i o tom, 

že to žáci všechno zvládnou. Žáci musí při výuce prožívat pocit bezpečí, který je zajištěn 

kladnými reakcemi, ze strany učitele i spolužáků, na jejich snahu něčeho dosáhnout a vědět 

(Kalhous, Obst, 2002). Naopak okamžiky, které jsou nevhodné z hlediska motivace, oslabují 

pozitivní vztah žáků k učení. Jedná se o situace, kdy učitel vzbuzuje u žáků pocit nejistoty a 

nedůvěry tím, že netaktně a nepromyšleně negativně hodnotí a zbytečně vyvolává negativní 

emoce.  

Je zcela jednoznačné, že atraktivní pojetí probírané látky zvýší aktivní zapojení žáků do výuky. 

Zajímavá aktivita, obrázek, hra i pochvala přivádějí k činnosti menší děti, které oceňují blízkou 

a okamžitou motivaci. U starších žáků se v procesu podněcování k činnosti projevuje potřeba 

vzdálenější výhledové motivace. Takové motivy představují stálejší smysl k určité činnosti. 

Někdy však dochází k situacím, kdy zábavná jednostranná motivace předčí vlastní podstatu 

látky a cíle učení. Proto je třeba, aby učitel důkladně promýšlel funkci motivace v konkrétních 

didaktických situacích (Skalková, 2007).  

 

7 Aktivizující výukové metody  

Při aplikaci aktivizačních metod při vyučování dochází ke změně tradičního autoritativního 

pojetí výuky. Žáci se více zapojují do procesu vzdělávání, seberealizují a rozvíjejí se, čímž se 

zvyšuje jejich zájem o probírané učivo. Ze sedících posluchačů se stávají aktivní jedinci, kteří 

si osvojují nové dovednosti rychleji, pokud si je sami zkusí. Prostřednictvím aktivizačních 

metod žáci spolupracují a řeší problémové úlohy, učí se spolu komunikovat, prosazovat své 

argumenty (Kotrba, Lacina, 2015). Zařazovat aktivizující metody do výuky je pro učitele 

obtížné, neboť pokud chce dosáhnout reálné aktivizace žáků, musí přijít na způsob, jak žáky 

motivovat a podněcovat k činnosti dobrovolně. Samotná aktivita studentů by totiž mohla být 

jen zdánlivým jevem, který nepřispívá k osobnímu rozvoji, růstu kompetencí ani dosahování 

stále vyššího cíle. Vhodné je tak zařazování moderních metod mezi osvědčené tradiční postupy 

(Maňák, 2011).  
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Ve svých dřívějších publikacích rozděluje Maňák (a Švec, 2003) aktivizující metody do pěti 

kategorií (diskusní, heuristické (řešení problémů), situační, inscenační a didaktické hry). Avšak 

v odborném článku Aktivizující výukové metody (2011) přidává ještě práci s textem, mentální 

mapování a skupinové metody. V následujících textech se budu věnovat jednotlivým druhům 

aktivizujících metod dělených podle Maňáka (2011).  

 

7.1 Diskusní metody 

Diskuse patří mezi každodenní formu komunikace mezi lidmi. I během vyučování dochází 

často k rozpravám nad nejrůznějšími problémy, které nemusí být z pozice učitele plánované. 

Během diskuse si žáci zdokonalují své komunikační dovednosti, vyměňují si názory a vyvozují 

výsledky. Učitel zjišťuje, jaké jsou vědomosti žáků, vysvětluje nejasnosti a koriguje diskusi, 

aby nedocházelo k porušování zásad verbální i neverbální komunikace. Domnívám se, že mezi 

žáky patří diskuse mezi oblíbené metody výuky, během níž mohou vyjadřovat své myšlenky a 

názory porovnávat s ostatními. Z mých zkušeností však dochází ke konfliktům v situacích, kdy 

si průbojní žáci musí vyslechnout oponentní názor jiného z žáků. Zde je velmi důležitá pozice 

učitele, který dbá na zdárný průběh výukové metody. U některých autorů tak dochází 

z rozlišování diskuse a debaty, při které si účastníci konkurují, kdežto při diskusi by mělo být 

snahou všech dojít ke společnému závěru v nesoutěživé objevné atmosféře (Petty, 2013).  

Během diskuse dává pedagog žákům najevo, že si cení jejich zkušeností a zajímá ho jejich názor 

na věc. Při dobře provedené metodě se diskutující ocitají v bezpečném prostředí, kde mohou 

posuzovat své názory, jež se mohou vlivem ostatních pozměnit. K prospěšným důsledkům patří 

rozvoj emocí, kognitivních dovedností i zkoumání vzájemných sociálních a morálních hodnot 

(Petty, 2013).  

Při přípravě diskuse by měl učitel dobře odhadnout odbornou i sociální vyspělost žáků, 

zamyslet se nad vzdělávacím cílem výuky a ujasnit si, které klíčové kompetence budou 

rozvíjeny. Neméně důležitým faktorem při plánované diskusi je prostor, jenž by měl být 

upraven tak, aby si diskutující připadali rovni – kruh (Sitná, 2013). Petty (2013) uvádí, že pro 

rozumné závěry diskusí musí být dodrženo uvedení všech podstatných jevů ovlivňujících danou 

problematiku, správné položení klíčové otázky a prodiskutování kladů i záporů všech 

významných návrhů a alternativ.  

Zahájení diskuse nemusí být jednoduchou záležitostí, pokud se žáci ostýchají a jsou zamlklí. 

Pokud jejich aktivitu nerozpoutá klíčová otázka, předloží pedagog určitá fakta, ze kterých 
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mohou žáci vycházet. Jestliže dává učitel k dispozici PRO a PROTI k dané problematice, měl 

by se vyvarovat přiklonění se k jedné z variant. Pokládáním doplňujících otázek jsou žáci 

podněcováni k odpovědím, avšak v ideálním případě by mělo dojít ke komunikaci mezi žáky 

navzájem. Sledováním hovořícího studenta, souhlasným přikyvováním i záměrným očním 

kontaktem s dosud nezapojeným žákem ponouká učitel k diskusi (Petty, 2013).  

V závěru provede vyučující zhodnocení dané metody a diskusi uzavře. Vhodné je shrnutí 

nejdůležitějších poznatků v písemné podobě (Kotrba, Lacina, 2015).  

 

7.2 Problémové úlohy (heuristické metody) 

Při řešení problémových úloh se žáci dostávají do pozice, kdy mají vyřešit situaci, jež očekává 

samostatné uvažování a aktivitu žáků. Základem je vytváření hypotéz, objevování a bádání, což 

by mělo vést k osvojování vědomostí a tvořivé činnosti. Nezbytně nutný je zájem žáků, kteří 

musí chtít předložené problémové úlohy řešit (Kotrba, Lacina, 2015). 

Výhodou heuristických metod je motivace, že žáci sami něco vyřeší, objeví a na něco přijdou. 

Dochází k odhalování širších souvislostí a hlubšímu pochopení učiva, neboť se žáci učí sami 

formulovat problém, hypotézu a řešit situace pomocí experimentů, shromažďování a třídění 

informací (Zieleniecová, 2012). 

Studenti si musí uvědomovat, jaké informace potřebují k vyřešení problému a jak tyto 

informace zjistit. Zdrojem odpovědí může být učitel, odborná literatura či vlastní zkušenosti 

(Kotrba, Lacina, 2015).  

Nejjednodušším předložením problémové úlohy je položení otázky Proč?. Pomocí logických 

postupů na základě dostupných informací začne člověk přirozeně pátrat po hledání strategií, jak 

daný problém vyřešit (Maňák, 2011).   

Postup při řešení problémových úloh dělí Mošna a Rádl (1966) do několika kroků:  

1. Vytvoření problémové situace  

2. Analýza problémové situace 

3. Formulace problému 

4. Řešení problému 

5. Verifikace problému  

6. Zobecnění postupu řešení problému  

Dalo by se říct, že tento cyklus, ve zjednodušené podobě, odpovídá vědeckému bádání. 
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S ohledem na věk a úroveň žáků řídí pedagog proces objevování a volí obtížnost i délku kroků. 

Aby heuristické metody dosahovaly požadovaných výsledků, je třeba splňovat určité 

předpoklady a podmínky. Samotný učitel by měl být vybaven odbornými znalostmi i 

pedagogickými dovednostmi. Měl by dobře zvládat organizační záležitosti a pohotově reagovat 

v improvizovaných situacích. Při dobrém zorganizování výuky následně dochází 

k většinovému zapojení žáků, kteří jsou motivováni k činnosti, při níž dochází k snadnějšímu 

zapamatování učiva. Mezi nevhodná témata pro problémové vyučování patří abstraktní témata 

či náměty s logickou strukturou. Zadané úkoly pro samostatnou práci studentů musí být 

srozumitelné, přiměřeně složité, avšak nepříliš jednoduché, aby nedocházelo k situacím, kdy 

žák dojde k vyřešení úkolu bez podílu vlastní práce. Při situacích, kdy si žáci nevědí rady, by 

měl učitel pomoci doprovodnými otázkami, které dopomohou k rozpoznání chyby a vrácení se 

ke správnému postupu. Po zvládnutí heuristické metody je nutné přehledně shrnout získané 

poznatky (Zieleniecová, 2012).   

 

7.3 Situační metody 

Při využívání situačních metod dochází k řešení modelových situací, které vycházejí z reálného 

života. Na základě přehlednosti, řešitelnosti a přiměřenosti úloh žáci bez obtíží řeší simulované 

události, což vede k lepší připravenosti do skutečného života. Různé situace mohou mít několik 

možných řešení, která žáci prodiskutují ve skupině. Zprostředkování problémových situací je 

nejčastější skrze text, dají se však využít i videonahrávky či zvukové záznamy (Kotrba, Lacina, 

2015). Pro školní účely řeší studenti zadané situace s dostatečným množstvím informací a faktů, 

které přispívají k dosažení požadovaného cíle výuky (Maňák, 2011).  

Vzhledem k povaze situačních metod dochází k pochopení nejrůznějších sociálních situací, 

během nichž přicházejí lidé do konfliktu. Vzorovým řešením takových úloh je prezentace 

situace, získávání potřebných informací, skupinové či individuální řešení problému, diskuse 

nad variantami řešení, zhodnocení a závěrečné zobecnění (Švarcová, 2005). V oboru biologie 

lze zařadit řešení konfliktních úloh spojených s ochranou životního prostředí.  

 

7.4 Inscenační metody 

Pokud nedochází k opomínání výchovné funkce, lze zařadit inscenační metody, které přispívají 

k rozvíjení osobnosti, zdokonalování tvořivosti a představivosti žáků. Ti předvádějí modelové 
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životní situace, při nichž lépe chápou mezilidské vztahy, zdokonalují své emoční i tělesné 

projevy (Maňák, 2011).  

S těmito metodami se v odborné literatuře setkáme i pod názvy jako dramatická výchova či 

hraní rolí. Žáci si mohou vyzkoušet jednání v problémových situacích z různých osobnostních 

pozic. Mohou tak představovat roli rodiče, učitele, staršího i mladšího dítěte, odborníka, 

policisty, prodavače apod. Prožívání situací z neznámých pozic vede k hlubšímu pochopení 

jednání těchto lidí za daných okolností.  

Pokud mají aktéři přesně stanovené chování a hrají podle určitého scénáře, jedná se o 

strukturovanou formu této metody. Opakem je nestrukturované chování aktérů, kterým je 

zadána pouze vstupní situace, jež mohou rozvinout dle vlastního uvážení (Nováková, 2014).  

Ve stejnou chvíli může situaci hrát více skupin najednou, čímž dojde k zapojení většiny žáků. 

Výhodou je, že si danou situaci mohou vyzkoušet všichni, problémem ovšem bývá následné 

přehrání všech skupin. Alternativou je výběr dobrovolníků, kteří předvedou problémovou 

situaci přede všemi. Ostatní tak zaujímají role hodnotitelů sledujících děj. Mohou tak přispět 

doporučením změny chování nějaké z rolí. Při závěrečném hodnocení by mělo dojít nejen 

k sebehodnocení samotných aktérů, ale i k vyzdvižení pozitiv a návrhů ke zlepšení ze strany 

třídy. Měly by se prodiskutovat otázky, které mají cílený výchovný efekt inscenační metody 

(Petty, 2013).  

 

7.5 Didaktické hry 

Při přípravě a výběru didaktické hry dbá učitel na požadovaný výchovně-vzdělávací cíl a 

posuzuje vhodnost metody u konkrétních studentů s ohledem na probíranou látku. Didaktické 

hry ovlivňují emoční aktivitu, která má velký význam pro správné fungování studenta ve 

společnosti - týmová práce, komunikační dovednosti a tvořivost (Gontarz, cit. 2020). I Popp 

(1992) uvádí, že učení formou hry znamená především procvičování a upevňování školních 

znalostí, dovedností a schopností. Zabývá se také názory kritiků, kteří pochybují o efektivitě 

této didaktické metody, a přiznává, že hra může ve třídě převzít pouze doplňkovou funkci.  

Každá didaktická hra musí mít jasná, předem daná, pravidla. Při dodržování pravidel rozvíjejí 

žáci sebekontrolu a prohlubují své dovednosti v procesu socializace. Účelem didaktických her 

je nejen výchovný a výukový záměr, ale i forma pobavení a rozptýlení se při výuce. Pokud je 

cílem umístění žáků, jedná se o soutěž, která má z pedagogického hlediska nejvyšší účinnost 

(Kociánová, 2015). Emoční a motivační účinky hry ovlivňují především procesy podpory 
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učení. Vnitřní motivace, koncentrace a vytrvalost při herních činnostech mohou nejen zmírnit 

demotivující vedlejší účinky systematických procesů učení, ale také podpořit pozitivní postoje 

k učení ve škole. Nelze však považovat za samozřejmé, že didaktické hry budou pokaždé 

pozitivně vítané. Každý den nedisponují žáci nezbytnou emoční stabilitou, aby kontrolovali 

svou hlasitost, trpělivě čekali nebo zaujali pozici spravedlivě poraženého. I dodržování pravidel 

je třeba trpělivě trénovat (Popp, 1992).  

Při výuce biologie považuje Cichy (1990) didaktické hry za velmi úspěšné. Rozlišuje logické 

hry (křížovky, odstředivky, šifry, hádanky, kvízy), simulační hry (inscenace, panelové diskuse) 

a stolní hry.  

 

7.6 Práce s textem 

Kotrba a Lacina (2015) řadí ve své publikaci práci s textem mezi problémové (heuristické) 

metody. Důležitější je ovšem fakt, že i Maňák (2011), který tuto metodu uvádí jako 

samostatnou, upozorňuje na nezbytnost zlepšení čtenářské gramotnosti našich žáků. Při 

hodnocení výsledků mezinárodního výzkumu PISA přišli Palečková, Tomášek a Bastl (2010) 

na to, že čeští studenti se řadí mezi pětici respondentů ze zemí, kde došlo k alarmujícímu 

nárůstu žáků s neuspokojující čtenářskou gramotností. Tato schopnost je definována jako 

umění porozumět psanému textu, nad jímž se žák dokáže zamyslet, a použít ho k dosažení 

požadovaného cíle, rozvoji vědomostí a k aktivní účasti ve společnosti.  

Problematikou čtenářské gramotnosti se ve svých článcích zabývá Šauerová (2013), která 

poukazuje na to, že tato dovednost se stává neodmyslitelnou součástí základní vzdělanosti 

moderního člověka, jež ovlivňuje pozdější uplatnění žáků ve společnosti. Na utváření 

pozitivních vztahů ke čtení má vliv nejen školní prostředí, ale významně se podílí i rodina již 

v předškolním věku dítěte.  

Na práci s textem lze nahlížet z dvou úhlů pohledu. První zastupuje funkci reproduktivní, při 

které se žák učí informacím z textu. Opakem jsou produktivní činnosti, jež podněcují žáka 

k tvořivosti (Vališová, Kasíková, Bureš, 2011). Mezi tyto činnosti řadím např. vyhledávání 

hlavních myšlenek v textu, diskusi nad přečteným úryvkem a vytváření otázek vztahujících se 

k textu. Při důslednější přípravě vytváří učitelé k textu dílčí úlohy, jejichž cílem může být 

posouzení pravdivých výroků, doplňování nedokončených výpovědí, oprava chybného textu či 

systematické uspořádávání zpřeházeného textu.  
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7.7 Mentální mapování 

Myšlenkové mapy/mentální mapování užívají pedagogové k řadě vzdělávacích účelů. 

Principem této metody je předávání kritických a analytických dovedností, umožňování 

zobrazování vztahů mezi pojmy a hodnocení. Společným rysem je používání schématických 

vztahů, které se vyznačují větší srozumitelností oproti verbálním a písemným popisům. 

Obrázky a logické diagramy představují jasnější způsob, jak porozumět složitějším tématům 

(Davies, 2011). Díky tomuto grafickému designu je učení a výuka živější, což může podpořit 

uchování informací v paměti a zvýšit motivaci studentů. Neměla by existovat žádná omezení 

na myšlenky a odkazy, které lze do mapy zaznamenat, ani nutnost dodržovat ideální strukturu 

nebo formát (Liu, Zhao, Ma, Bo, 2014). Během této metody mají žáci příležitost ilustrovat 

myšlenky, předvést své znalosti v souvislostech a zapojit kreativního ducha. Mentální 

mapování lze použít při psaní poznámek, plnění domácích úkolů i přípravách na zkoušky 

(Rosciano, 2015).  

Při využívání této techniky dochází k zapojení do učení obou mozkových hemisfér. Tvorba 

myšlenkové mapy standardně začíná zápisem centrálního pojmu, k němuž se postupně připisují 

další související hesla. Vzájemné vztahy se označují šipkami, pomocnými linkami, závorkami 

apod. Žádoucí je i znázorňování obrázků, značek, symbolů a barev. Výsledná práce by se měla 

vyznačovat stručností, přesností a smysluplností všech použitých prostředků (Maňák, 2011).  

 

7.8 Skupinové metody  

Skupinové metody zahrnují práci ve dvou až několika členných týmech. Tyto výukové strategie 

se většinou objevují jako součást jiných, např. diskusních, metod.  

Spolupracující žáci jsou aktivní. Vykazují činnost, která je zábavná a zároveň obohacující 

z hlediska výchovně-vzdělávacího procesu. Žáci si třídí informace o nové látce, procvičují svou 

tvořivost, komunikaci s ostatními, hodnocení, ale i schopnost analýzy a syntézy. Dalším 

pozitivem je příležitost k vzájemnému poznávání, což posiluje vztahy v kolektivu a dodává 

vzájemné podpory (Petty, 2013), pokud je aktivita organizována tak, že na úspěch jednotlivce 

má vliv úspěch ostatních členů. Z hlediska prevence patologických jevů se projevují účinky 

dlouhodobých skupin, které musí řešit i vzniklé vnitřní konflikty, jelikož nesou zodpovědnost 

za všechny členy týmu (Maňák, 2011).  

Do skupinových metod bych zařadila i projektové vyučování, které se vyznačuje svou 

komplexností. Takový projekt můžeme označit jako produkt promyšleného plánu, spolupráce, 
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zodpovědnosti i sebereflexe. Žáci se společně snaží dosáhnout stanoveného cíle, propojují své 

poznatky z různých oborů a získávají nové znalosti a dovednosti, což se dá přirovnat 

k principům zážitkové pedagogiky (Šauerová, 2013).  

 

8 Vybrané inovativní aktivity/metody použitelné v přírodopise 

Vzhledem k rozporuplné klasifikaci aktivizujících výukových metod jsem vybrala několik 

aktivit, které mají své odborné pojmenování a jejichž charakteristika se opakovaně vyskytuje 

v literatuře. Jedná se o aktivity/metody, které konkrétně popisují práci žáků i učitele, ale 

z hlediska rozdělení aktivizačních metod se obtížně zařazují.  

 

8.1 Brainstorming  

Při využívání techniky brainstormingu zlepšují studenti svou kreativitu. Na základě pravidel 

nedochází k žádné kritice myšlenek, vítáno je velké množství nápadů. Odborníci definují 

brainstorming jako vymýšlení všeho, co souvisí s tématem, bez ohledu na zdánlivě nesmyslné 

příspěvky (Ahmadifar, Shangarffam, Marashi, 2019).  

Tato metoda přispívá k odbourávání komunikačních bariér mezi žáky, kteří mají příležitost 

vyjádřit své názory i postoje a použít je při řešení problémů. Generování nápadů probíhá 10-12 

minut a všechny asociace se zapisují na viditelné místo. Při závěrečné fázi se hodnotí všechny 

předložené návrhy, které nebyly doposud zkritizovány (zanalyzovány), to motivuje k velkému 

množství návrhů a myšlenek, na což je kladen důraz při organizování této činnosti. Nejlepší 

možná řešení se hodnotí na základě seznamu kritérií (Nováková, 2014).  

Pro zdárný průběh aktivity, kterou lze zařadit mezi diskusní metody, se musí dodržovat nejen 

zákaz zesměšňování cizích návrhů, ale i rovnost všech diskutujících. Vzhledem 

k upřednostňování množství nápadů nad jejich kvalitou, kterých je v závěrečné fázi 

použitelných jen 10 %, dochází ke vzniku nových návrhů vzájemným ovlivňováním asociací 

všech zúčastněných (Kotrba, Lacina, 2015).  

Jednou z variant ke klasickému brainstormingu, který se volně překládá jako bouře mozků, je 

Hobo metoda.  Při této alternativě se účastníkům nejprve předkládá téma k prostudování (v 

odborné literatuře, na internetu), teprve po řádné přípravě a promyšlení dochází k diskusi. Další 

variantou je Gordonova metoda, kde je cílem dojít pouze k jednomu originálnímu řešení 

problému. K dosažení požadovaného výsledku účastníci diskuse neví, jaký problém se řeší, co 
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je záměrem učitelových otázek. Vedoucí diskuse postupně zužuje obecné téma, které se probírá 

ze všech úhlů pohledu, až se nakonec najde jedno řešení (Koníčková, cit. 2020).  

 

8.2 Brainwriting  

Brainwriting se liší od brainstormingu tím, že si žáci sami zapisují myšlenky na lístky 

(Nováková, 2014). Tato metoda je vhodná v případě, kdy mají účastníci problémy s diskusními 

aktivitami, nebo se ve třídě nachází velkém množství žáků. Lístky s návrhy se připevňují na 

dané místo (tabule) pro inspiraci ostatním, aby docházelo k požadovaným vzájemným 

asociacím. Alternativou je posílání kolujících papírů mezi žáky, které můžou probíhat celou 

třídou, nebo jen v menších skupinách, kde dochází k následným diskusím a sepsání nových 

seznamů bez přítomnosti duplicitních návrhů (Kotrba, Lacina, 2015). 

 

8.3 Snowballing (sněhová koule) 

Jedná se o skupinovou metodu, která začíná prací jednotlivců a končí spoluprací až osmi členů, 

během níž si žáci zdokonalují kompetence komunikativní, personální a sociální, k řešení 

problémů i k učení.  

Před zahájením aktivity představí učitel stanovené téma i cíl vyučovací hodiny. Žáci dostanou 

k dispozici vstupní učební materiál, kterým může být odborný text, úryvek v učebnici, 

zhlédnutí videa, výklad pedagoga či vlastní zápisky. Přípravou může být i předem zadaný 

domácí úkol. Důležité je, aby studenti měli alespoň základní informace k problematice, o které 

mají s ostatními kolegy diskutovat. Při skupinové práci se musí respektovat zásady týmové 

spolupráce, aby měli všichni stejnou příležitost se aktivně zapojit do práce (Sitná, 2013).  

Nejdříve pracuje na zadaném úkolu každý sám, po časovém limitu (5-8 minut) se vytvoří 

dvojice, až dojde k vytvoření osmičlenných týmů (Kociánová, 2015). V závěru aktivity 

prezentují mluvčí výsledky svých skupin. Pedagog shrne a zhodnotí výsledky, popř. diskutuje 

o odlišných výsledcích jednotlivých týmů (Sitná, 2013).  

 

8.4 Phillips 66  

Tuto diskusní metodu vymyslel pan Phillips, jehož záměrem bylo vytvoření skupin po šesti 

členech, kteří diskutují šest minut. Učitel vybere problém a určí, co s ním mají skupiny dělat. 
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Zadání nesmí být příliš složité, aby zachytilo zájem skupin, ve kterých žáci pracují pouze se 

svými zkušenostmi, a dostatečně úzké na to, aby se diskuse soustředila na konkrétní problém.  

Následuje diskuse ve skupinách, která by neměla přesáhnout dobu šesti minut, avšak pokud to 

čas dovolí, mohou být diskuse delší. Původní myšlenka doporučuje šest lidí na skupinu, ale 

vždy záleží na okolnostech, prostoru a přijatelném počtu závěrečných prezentací pro zpětnou 

vazbu. Phillips radí následné zvolení předsedy/mluvčího, aby zapisoval výsledná rozhodnutí a 

nápady, které bude následně prezentovat před ostatními zástupci skupin.  

V dohodnutém čase se všichni znovu sejdou a probíhá závěrečná diskuse v plénu, kde se mohou 

řešit i poznámky jednotlivých skupin, které se podrobují třídění a hodnocení (Martin, Bell, 

Farmer, Henry, 2010).  

 

8.5 I.N.S.E.R.T  

Název této výukové aktivity tvoří počáteční písmena anglického Interactive Noting System for 

Effective Reading and Thinking, což v překladu znamená Interaktivní poznámkový systém pro 

efektivní čtení a myšlení. Jedná se o metodu práce s odborným textem, během níž žáci aktivně 

přemýšlejí a označují příslušné úryvky v textu podle pravidel (Zormanová, 2012): 

✓ informaci znám     + nová informace    - s informací nesouhlasím     ? chci se dozvědět více  

Při této metodě si žáci zlepšují dovednost porozumění textu, neboť pozorně pracují a důkladně 

vyhodnocují každou informaci. Vzhledem k individuální práci studentů neexistuje jedno 

správné řešení, všichni hodnotí text na základě svých vlastních zkušeností a znalostí.  

V závěrečné fázi se žáci vrací k úryvkům, které si označili jako nesouhlasné, anebo se o nich 

chtěli dozvědět více. Následuje diskuse s pedagogem, jenž by měl dobře znát obsah zadaného 

textu. Alternativou je práce v menších i větších skupinách, kde si žáci vzájemně vysvětlují 

informace, případně dohledávají objasnění na internetu či v odborné literatuře (Nováková, 

2014).  

 

8.6 Zpřeházené věty 

Zormanová (2012) uvádí metodu zpřeházených vět ve smyslu evokace před čtením literárního 

textu. Na několika lístečcích jsou popsány situace z textu, úkolem žáků je sestavit věty do 

chronologicky správného pořadí. Při čtení literárního textu dojde ke kontrole správnosti.  
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Pro účely výuky přírodopisu lze rozstříhat text o opylení a oplození rostlin, o postupném vývoji 

člověka, o fungování žaludku přežvýkavců apod., a nechat žáky ve dvojicích seřadit text. Tato 

aktivita může být zařazena na začátek probírané látky, nebo jako závěrečné shrnutí 

problematiky.  

 

8.7 Pětilístek 

Pětilístek je aktivita patřící mezi metody kritického myšlení, jejíž podstatou je vymyslet co 

nejvýstižnější charakteristiku daného jevu. Jde o pečlivý výběr slov, která budou podle přesně 

daných pravidel tvořit pětilístek. Výsledky jednotlivých řešitelů mohou být odlišně trefné 

(Krausová, Pašková, Růžička, Chýlová, 2014).  

Podle pravidel tvoří pětilístek pět řádků. První řádek je tvořen jedním slovem, podstatným 

jménem, který popisuje název tématu. V druhém řádku jsou dvě slova, přídavná jména, která 

charakterizují problematiku. Následující řádek je složen ze tří sloves, jež představují dějovou 

složku prvního slova. Čtvrtý řádek je tvořen čtyřmi slovy - větou vztahující se k námětu. 

Poslední řádek uvádí jednoslovné synonymum shrnující celou podstatu tématu (Zormanová, 

2012).  

Př.:  

                                chobotnatci                                             

                      mohutní          suchozemští  

               dupou        uchopují       sdružují se 

                      Živí se rostlinou potravou.  

                                      sloni  

 

8.8 CLIL - Content and Language Integrated Learning 

Tato metoda označuje Obsahově a jazykově integrované vyučování, při kterém dochází k výuce 

odborného předmětu s využitím cizího jazyka. Cizí jazyk slouží jako prostředek komunikace, 

pomocí něhož je rozvíjeno učivo nejazykového předmětu. Jedná se moderní metodu, která 

reflektuje potřeby globalizovaného světa, propojuje jednotlivé obory a zároveň podněcuje žáky 

k aktivnějšímu zapojení do výuky (Šmídová, Tejkalová, Vojtková, 2012). 

Na 2. stupni základních škol mohou metodu aplikovat učitelé s aprobací cizího jazyka či 

odborného předmětu (nejvhodnější je kombinace obou aprobací). Variantou je výuka dvou 

učitelů zároveň, kteří se během vyučovací hodiny střídají. Žákům jsou úkoly předávány v cizím 
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jazyce, s výukovými materiály pracují v cizím i mateřském jazyce. Zpětná vazba od žáků může 

být v obou jazycích, stejně tak gramatické jevy a slovní obraty objasňuje učitel v situačně 

vhodně zvoleném jazyce (Baladová, 2009).  

Při realizaci CLILu musí učitel dbát na jazykovou vybavenost žáků, proto lze přepokládat 

vhodnější podmínky na školách s posílenou výukou cizích jazyků. Úspěšněji se zapojují žáci, 

kteří jsou zvyklí na projektovou metodu zohledňující mezipředmětové vztahy a průřezová 

témata, pravidelně pracují ve skupinách a opakovaně se setkávají s výukovými strategiemi, jenž 

rozvíjejí kritické myšlení (Šmídová, Tejkalová, Vojtková, 2012).  

Využitím metody CLIL při výuce biologie člověka se ve své diplomové práci zabývala Mutlová 

(2019), která došla k závěru, že nejčastěji dochází k integraci anglického jazyka, i když sama 

pracovala s integrací jazyka ruského. Připravila několik výukových materiálů pro žáky 

středních škol, které mohou sloužit jako inspirace pro další pedagogy.  

 

9 Přírodopis v kurikulárních dokumentech  

V České republice jsou kurikulární dokumenty zabývající se školstvím vytvářeny na úrovni 

státní a školní. Do státní úrovně spadá Národní program vzdělávání a rámcové vzdělávací 

programy, které vymezují závazné rámce pro předškolní, základní a střední vzdělávání. Podle 

školních vzdělávacích programů, vytvořených dle stanovených zásad RVP, se uskutečňuje 

vzdělávání na samotných školách.  

Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání, který se uplatňuje i na nižším stupni 

víceletých gymnázií, představuje dokument, jenž specifikuje principy povinného základního 

vzdělávání, mezi které patří charakteristika a cíle vzdělávání, popis požadované úrovně 

klíčových kompetencí, očekávané výstupy, konkrétní učivo i zařazení průřezových témat.  

Vzdělávací obsah je rozdělen do vzdělávacích oblastí, které jsou tvořeny vzdělávacími 

obory. Přírodopis, jakožto vzdělávací obor, spadá spolu s chemií, fyzikou a zeměpisem do 

vzdělávací oblasti Člověk a příroda, která navazuje na vzdělávací oblast Člověka a jeho svět 

uplatňující se v rámci přírodovědného poznávání na 1. stupni základního vzdělávání. Oblast 

Člověk a příroda rozvíjí klíčové kompetence zkoumáním přírodních zákonů pomocí 

experimentů i pozorování, formulováním a hledáním řešení na otázky týkající se přírodních 

procesů, zamýšlením se nad přírodními fakty, posuzováním získaných dat, vyvracením či 

potvrzováním vytvořených hypotéz, poznáním souvislostí mezi lidskou činností a přírodním 
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(životním) prostředím, uvažováním nad principem využívání obnovitelných zdrojů a 

vytvářením si zdravého vztahu k přírodě.  

Vzdělávací obsah přírodopisu na 2. stupni základního vzdělávání je rozdělen do tematických 

celků Obecná biologie a genetika, Biologie hub, Biologie rostlin, Biologie živočichů, Biologie 

člověka, Neživá příroda, Základy ekologie a Praktické poznávání přírody. Očekávánými 

výstupy tématu Biologie živočichů jsou porovnání vnitřní a vnější stavby živočichů, objasnění 

funkcí jednotlivých orgánových soustav, určování vybraných živočichů (včetně taxonomického 

zařazení) a jejich porovnání s jinými, popis živočichů z hlediska etologického pozorování a 

objasnění významu živočichů nejen v přírodě, ale i pro člověka (RVP ZV, 2017).  

 

10 Vyšší obratlovci  

Tato kapitola blíže charakterizuje 28 vybraných vyšších obratlovců, vyskytujících se v české 

přírodě. Jedná se o živočichy, kteří jsou součástí vytvořených aktivizačních úloh a které 

považuji z hlediska požadovaných získaných znalostí za jedny ze základních taxonů. 

Systematické třídy obratlovců jsou uspořádané od vývojově starších po vývojově mladší, jako 

je tomu i u řazení vytvořených aktivizačních úloh. Zástupci savců jsou dále řazeni dle řádů – 

hmyzožravci, hlodavci, šelmy a sudokopytníci.  

 

Ještěrka obecná (Lacerta agilis)  

Ještěrka obecná je robustnější stavby než ještěrka živorodá, sameček je zelený v bocích a 

samička celá hnědá. Často se vyskytuje na slunných místech. V letním období si tvoří tukové 

zásoby požíráním brouků a rovnokřídlého hmyzu, zimu tráví zahrabaná pod zemí (Naše 

příroda, 2000). Vyskytuje se téměř po celé Evropě, je velmi plachá a při nebezpečí odlamuje 

ocásek, který znovu doroste. Nový ocásek je o něco kratší a trochu jinak zbarvený (Dmitrijev, 

1988).  

 

Slepýš křehký (Anguis fragilis)  

Slepýš křehký je ještěrem, kterému zakrněly končetiny. Jeho potravu tvoří slimáci a žížaly, rád 

se vyhřívá na sluníčku v blízkosti úkrytů, kterým mu jsou vlhká místa pod kameny při okraji 

lesů (Naše příroda, 2000). Má proměnlivé zbarvení (olovnatě šedý, šedohnědý až žlutohnědý 
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s červeným odstínem). Stejně jako ještěrky si koncem října hledá místo v nějaké dutině, kde by 

přezimoval a koncem března opět vylezl ven za sluníčkem (Dmitrijev, 1988).  

 

Zmije obecná (Vipera berus) 

Zmije obecná je had s trojúhelníkovou hlavou a krátkým silným tělem. Charakteristickým 

znakem je klikatý pruh na zádech šedého až olivově zeleného těla. Žije v podhůří a horách, 

snůšku tvoří 10-15 vajíček. Její jedové zuby, opatřené kanálkem s vytékajícím jedem, se 

vztyčují po otevření tlamy (Jelínek, Zicháček, 1998). Živí se žábami, ještěrkami a drobnými 

savci. Po uštknutí by měl člověk vyhledat lékařskou pomoc, avšak zdravý dospělý člověk se 

většinou obejde i bez podání séra (Naše příroda, 2000).  

 

Užovka obojková (Natrix natrix)  

Užovka obojková je naším nejrozšířenějším hadem, který loví žáby i čolky (Jelínek, Zicháček, 

1998). Vyskytuje se často u vody a na vlhkých místech, kde dorůstá délky jednoho metru. 

Poznávacím znakem jsou půlměsíčkovité skvrny bělavé až naoranžovělé barvy po stranách 

hlavy. Zimu přečkává ve skalních štěrbinách či norách hlodavců (Dmitrijev, 1988).  

 

Labuť velká (Cygnus olor)  

Labuť velká se vyskytuje na stojatých i tekoucích vodách. Má červený zobák s černým hrbolem, 

peří dospělého jedince je bílé, mláďata jsou hnědá (Balát, 1986). Typickým charakteristickým 

znakem je dlouhý, zahnutý krk a výhružný postoj se zdviženými křídly. Je částečně tažná, živí 

se vodními rostlinami (Černý, 2005).  

  

Kachna divoká (Anas platyrhynchos)  

Kachna divoká je hojným druhem na stojatých vodách, který se v zimě vyskytuje na tekoucích 

vodách i při mořském pobřeží (Černý, 2005). V období svatebního šatu se samec výrazně 

barevně liší tmavozelenou hlavou, bílým obojkem a hnědým voletem od samice, která je hnědě 

skvrnitá. Pro kachnu je typické tmavomodré „zrcátko“, které je po stranách bíle lemované 

(Balát, 1986).  
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Lyska černá (Fulica atra) 

Lyska černá je hojným ptákem střední Evropy, který je typický bíle zbarvenou lysinou a 

zobákem, jenž doplňuje břidlicově černé peří. Živí se vodními rostlinami a drobnými živočichy 

(larvami), vyskytuje se na stojatých i tekoucích vodách (Naše příroda, 2000). Staví si hnízdo 

z vodních rostlin při okraji vodní vegetace (Černý, 2005).  

 

Čáp bílý (Ciconia ciconia)  

Čáp bílý má bíle zbarvené peří s černými letkami a červeným zobákem i nohami. Vyskytuje se 

u vody a zamokřených luk, hnízdí u lidských sídel. Mohutná hnízda jsou stavěna z větví na 

komínech, stožárech, střechách i na vysokých stromech. Potravu tvoří žáby, ryby, hadi, větší 

hmyz i drobní savci (Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997).  

 

Volavka popelavá (Ardea cinerea)  

Volavka popelavá je popelavě šedý pták s dlouhým krkem, který má při letu esovitě prohnutý. 

Hnízdo si staví na stromech, které rostou v blízkosti vody. Jediná snůška čítá 4-5 vajec, ze 

kterých se postupně líhnou mláďata, jež se navzájem utiskují. Obvykle jsou tak odchována 

pouze dvě mláďata. U nás často přezimuje na nezamrzlých vodních plochách, živí se rybami 

(Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997).  

 

Ledňáček říční (Alcedo atthis)  

Ledňáček říční je pestře zbarveným a částečně tažným ptákem. Tělo je převážně kryto 

modrozeleným peřím, břicho je rezavě hnědé. Vyskytuje se po celé Evropě v blízkosti jezer a 

vodních toků, avšak v nepříliš hojném počtu. Hnízdo si staví ve vyhrabané noře břehů. Loví 

malé ryby a vodní hmyz, na které útočí střemhlavým letem (Černý, 2005).  

 

Racek chechtavý (Larus ridibundus)  

Racek chechtavý je bílý pták s tmavě hnědou hlavou a bílým týlem. Vyskytuje se při vodách, 

ale i v polích, kde lítá za orajícími traktory. Živí se větším létajícím hmyzem, v létě i zralými 

třešněmi (Balát, 1986). Hnízdí v koloniích, hnízdo si staví z rostlin v bažinách. Své jméno 

obdržel díky vydávajícím vřeštivým zvukům (Naše příroda, 2000).  
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Holub hřivnáč (Columba palumbus)  

Holub hřivnáč je největším holubem vyskytujícím se na našem území. Je to lesní pták, který 

má bílé skvrny po stranách krku. Nejčastěji se živí smrkovými semeny – sbírá je na zemi, nebo 

je vybírá přímo ze šišek (Sauer, 1995). Jeho další potravou je hmyz, který hledá na polích a 

loukách. Hnízdo si staví v hustých větvích, kde několikrát do roka odchovává pouze dvě 

mláďata (Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997).  

 

Vlaštovka obecná (Hirundo rustica)  

Vlaštovka obecná žije ve střední Evropě v blízkosti lidských obydlí, kde hnízdí ve vsích a na 

malých městech. Jejím typickým znakem je vidličnatý ocas, má rezavě hnědé čelo a hruď. Ze 

svých zimovišť se vrací v polovině dubna a hledá loňské hnízdo, které je tvořené hlínou a 

trochou slámy. Živí se hmyzem, dokáže ulovit i motýly či vážky (Sauer, 1995). 

 

Krtek obecný (Talpa europaea)  

Krtek obecný má zakrnělé oči, černou kožešinu a přední nohy s velkými drápy. V podzemí, kde 

tráví většinu svého života, se orientuje pomocí vousů a hmatových čidel na nosu. Potravu tvoří 

žížaly a různí červi, při jejichž sbírání na povrchu země se krtek snadno stane obětí dravce – 

sovy pálené či sýčka. Vyskytuje se v zarostlých loukách, listnatých lesích i zahradách (Naše 

příroda, 2000).    

 

Myš domácí (Mus musculus)   

Myš domácí je živočich rozšířený po celém světě. Má šedohnědé tělo, odspodu žlutošedé až 

bílé, které dorůstá 55-96 mm (ocas je kratší než tělo). Potrava se skládá ze semen, hmyzu a 

různých rostlinných a živočišných odpadků. Žije v budovách a jejich okolí, na polích a v stozích 

slámy. Rozmnožuje se 5-10 za rok, při vrhu 4-9 mláďat (Dungel, Gaisler, 2002). Je 

neoblíbeným společníkem, který všechno nahlodává (prokouše dřevo i maltu), a šíří nepříjemný 

zápach (myšinu). Svá hnízda – pod podlahou, na půdě i v kůlně – vystýlá papírem, hadry, peřím 

i listím (Hanzák, Veselovský, 1965).  
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Křeček polní (Cricetus cricetus)  

Křeček polní je seshora žlutohnědý, odspodu černý, v oblastech hlavy a krční páteře 

červenohnědý, na lících má žlutou skvrnu a kolem tlamy bělavou srst. Vyskytuje se v polích se 

silnou vrstvou hlíny, do které si může vyhrabat doupě s obytnou komorou i místností sloužící 

jako zásobárna potravy. Potravou mu jsou jetel, čočka, fazole, hrách, řepa, brambory, cibule a 

zelí, ale i červi, brouci, kobylky, ještěrky a malí ptáci i savci. Na zimu se ukládá k zimnímu 

spánku, po kterém následuje krátké období soužití samce a samičky. Ta vrhá až třikrát do roka 

4-18 mláďat, která se rodí holá a slepá (Hanzák, Veselovský, 1965).  

 

Veverka obecná (Sciurus vulgaris)  

Veverka obecná obývá listnaté, jehličnaté i smíšené lesy, parky a zahrady celé Evropy. 

V korunách stromů si staví hnízda, kde jednou až dvakrát do roka vychovává 3-5 mláďat. Její 

20-25 cm velké tělo je v létě zrzavě hnědé a v zimě tmavší. Samotný huňatý ocas dosahuje 

délky 15-20 cm, ušní boltce jsou opatřeny štětečky z chlupů. Během zimního období se 

neukládá k zimnímu spánku (Naše příroda, 2000). 

 

Bobr evropský (Castor fiber)  

Bobr evropský je 17-30 kg vážící hlodavec, který má hnědou srst a šedočerné tlapy. Je aktivní 

po celý rok, kdy si staví kupovité stavby z větví (hrady), hrabe podzemní nory s hnízdní 

komorou a buduje hráze. Živí se rákosem, oddenky rostlin i polními plodinami. Požírá větve, 

listy i kůru dřevin, podle čehož lze zjistit jeho přítomnost. Samice mají jednou ročně 2-7 

mláďat, která jsou osrstěná a po několika hodinách schopná samostatně plavat (Dungel, Gaisler, 

2002).  

 

Liška obecná (Vulpes vulpes)  

Liška obecná patří mezi nejznámější psovité šelmy. Má zrzavě hnědou srst se světlým břichem 

a hrudí, černé tlapy a huňatý ocas s bílým zakončením. Je to především noční lovec, který se 

živí hraboši, králíky, ptáky, zdechlinami i ovocem. Žije v nejrůznějších oblastech, nejčastěji 

v lesích a parcích s možností úkrytu (Naše příroda, 2000). Vyhrabává si vlastní nory, nebo 

využívá opuštěných nor jezevců. Po páření si vytrhává chlupy, jimiž vystýlá noru vhodnou 

k vrhu 3-8 slepých mláďat (Hanzák, Veselovský, 1965).  
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Vlk obecný (Canis lupus)  

Vlk obecný je považován za předchůdce všech plemen psa domácího. Má žlutošedou srst 

s tmavšími odstíny na hřbetě a ocasu, břicho je světlejší. Má poměrně širokou hlavu a špičatý 

čenich, dosahuje hmotnosti 25-70 kg. Nejčastěji obývá hluboké horské lesy, ale loví i v bezlesé 

krajině (Dungel, Gaisler, 2002). Sdružuje se do smeček, které tvoří 4-6 jedinců. Loví drobné 

savce, hlodavce, zajíce a divokou zvěř – především srnce a jeleny (Andreska, 2012). Vlk byl 

odjakživa pronásledován člověkem. K jeho vybíjení se tvořily i speciální oddíly s účastí vojáků 

(Dmitrijev, 1987). Aktuální výskyt vlka na území ČR má vzrůstající tendenci. V letech 2016-

2017 byly registrovány tři smečky na Ralsku, Broumovsku a v Krušných horách. Další pár se 

rozmnožil na Šumavě v následující sezóně (Kutal et al, 2017).  

 

Rys ostrovid (Lynx lynx)  

Rys ostrovid je šelma s kulatou hlavou a štětičky dlouhých chlupů na ušních boltcích. Zbarvení 

jeho srsti je proměnlivé (břicho má světlejší barvu), po celém těle se vyskytují neostré skvrny. 

Živí se srnčím masem, divočáky a hlodavci (Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997). Dříve se 

hojně objevoval po celé střední Evropě, byl však často pronásledován, a proto byl téměř 

vyhuben (Naše příroda, 2000). V současné době se vyskytuje na více než 10 % území ČR. Dvě 

rozmnožující se populace žijí v příhraničních oblastech – česko-bavorsko-rakouská a karpatská 

populace (Kutal et al, 2017).  

 

Jezevec lesní (Meles meles)  

Jezevec lesní žije v podzemních labyrintech na území lesů, luk a polí, které si tvoří silnými 

předními tlapami s ostrými drápy. Na zádech je šedě zbarvený, srst na břiše a hrudi je o něco 

tmavší. Má pruhovanou hlavu a bílé konce ušních boltců. Jedná se o všežravce, jehož potravu 

tvoří žížaly, plži, žáby, bobule, kořínky i hlízy rostlin (Naše příroda, 2000). 

 

Kuna lesní (Martes martes)  

Kuna lesní je lasicovitá šelma, která žije v lesích s dostatečným množstvím starých stromů 

s možností úkrytu, ve kterých nejen odpočívá, ale i vrhá mláďata (3-5). Oproti kuně skalní 

s bílou náprsenkou je větší a liší se náprsenkou ve žluté barvě (Dmitrijev, 1987). Ta se směrem 

k hrudi zužuje a nepokračuje k předním končetinám, jako je tomu u kuny skalní. Zbytek srsti 
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je hnědý, ocas je dlouhý jako polovina těla. Živí se hlavně veverkami, plchy a dalšími hlodavci, 

ale loví i zajíce a ptáky. V jejím jídelníčku se může objevit i rostlinná strava – lesní plody 

(Dungel, Gaisler, 2002).  

 

Vydra říční (Lutra lutra)  

Vydra říční má poměrně dlouhé válcovité tělo, svalnatý ocas a končetiny s plovacími blánami. 

Její srst je hnědá, na břišní straně světlejší. Pod vodou dokáže malé ušní boltce a nosní otvory 

uzavřít přehybem kůže. Výborně plave a potápí se až na dobu 4 minut. V prostředí tekoucích a 

stojatých vod si vyhrabává noru, která mívá vchod pod hladinou. Potrava je tvořena převážně 

menšími rybami, ale živí se i ptáky, obojživelníky, drobnými savci, korýši a měkkýši. Samice 

rodí nejčastěji v dubnu až květnu, a to 2-4 mláďata. Díky možnosti utajené březosti může 

vrhnout i později během roku (Dungel, Gaisler, 2002).  

 

Medvěd hnědý (Ursus arctos) 

Medvěd hnědý je velká šelma, která se na našem území vyskytuje nejvzácněji. Objevuje se 

výhradně v karpatské oblasti, zde se podle získaných údajů nerozmnožuje. Nejbližší místo 

doložené reprodukce se nachází až v oblasti Strážovských vrchů na Slovensku. Potulující se 

jedinci tak přicházejí se zahraničních oblastí Slovenské republiky či Polska (Kutal et al, 2017). 

Medvěd je živočich našlapující na celé chodidlo, má hnědou, dlouhou a hustou srst a zakrnělý 

ocas. Jedná se o všežravce, který se živí lesními plody, bezobratlými živočichy a jejich kuklami 

(Jelínek, Zicháček, 1998). Dále loví velké savce a vybírá včelí med. Zimu přečkává 

v přerušovaném zimním spánku v dutém stromě, jeskyni či skalním útvaru. Zajímavostí je 

porod nezvykle malých mláďat, jejichž nitroděložní vývoj trvá pouhých 8-10 týdnů. Mláďata 

mají po narození 0,5 kg a měří 20-25 cm (Dungel, Gaisler, 2002).  

 

Prase divoké (Sus scrofa)  

Prase divoké, předek prasete domácího, obecně známé jako divočák, má v zimě tmavou až 

černou srst, která v létě přechází do hnědé až rezavé. Žije v listnatých a smíšených lesích, kde 

s oblibou vyhledává bahnitá místa k rochnění – své tělo následně drbe o kmeny stromů. Jeho 

potravu tvoří žaludy, bukvice a polní plodiny, ale i larvy, červi, hlodavci či ptačí vejce (Dungel, 

Gaisler, 2002).  
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Daněk evropský (Dama dama)  

Daněk evropský se vyskytuje v listnatých a smíšených lesích, v dnešní době však žije 

především v oborách. Žere trávu, byliny, žaludy, bukvice i kořínky rostlin. Je nápadný 

především svým lopatovitým parožím a světlými skvrnami po celém hnědém těle. Každoročně 

mají samice jedno mládě, které je zbarvené do kaštanově hnědé barvy (Naše příroda, 2000). 

 

Jelen evropský (Cervus elaphus)  

Jelen evropský patří mezi největší zástupce vyskytující se v evropských lesních oblastech. Jeho 

srst je červenohnědá, v zimě s odstínem šedé. Samci se vyznačují parožím, které shazují 

uprostřed zimy - do června jim naroste nové (Stichmann-Marny, Kretzschmar, 1997). Počet 

výsad paroží se však neshoduje s věkem, což si většina lidí myslí. Stáda jelenů a stáda laní 

s kolouchy žijí po většinu roku odděleně. Ve dne odpočívají v houštinách, navečer a v noci se 

chodí napást. Živí se trávou, bylinami, pupeny i výhonky rostlin, nepohrdnou ani lesními plody. 

Obdobím říje jsou měsíce září a říjen, kdy samci shromažďují své harémy samic a svádějí mezi 

sebou boje. Laně vyvedou v červnu 1-2 mláďata, která dosahují pohlavní dospělosti ve stáří 2-

3 let (Dungel, Gaisler, 2002).  
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PRAKTICKÁ ČÁST  

12 Aktivizující úlohy při výuce vyšších obratlovců 

Teoretická část diplomové práce slouží jako východisko pro zpracování konkrétních úloh 

využitelných při výuce přírodopisu. Aktivity jsou rozděleny do tří okruhů (plazi, ptáci a savci) 

v posloupnosti obvyklé tematickým plánům přírodopisu na 2. stupni ZŠ a nižším stupni 

víceletých gymnázií. Záměrem práce bylo ověření většiny připravených aktivit v praxi při 

závěrečném opakování učiva, ke kterému bohužel nedošlo z důvodu mimořádného stavu 

vyhlášeného v 2. pololetí školního roku 2019/2020. Některé aktivity však byly ověřeny již 

během 1. pololetí školního roku, a proto zmiňuji zpětnou vazbu pouze u těchto vybraných 

aktivit.  

Maňák a Švec (2003) zdůrazňují u aplikace didaktických her ve výuce několik zásad. Tato 

specifika považuji za uplatnitelná při začleňování většiny aktivizujících metod. Jedná se o 

vytyčení kognitivních, sociálních i emocionálních cílů, detekci potřebných vědomostí, 

zkušeností i dovedností žáků, vysvětlení pravidel činnosti, popis funkce vedoucího aktivity, 

objasnění způsobu hodnocení, přípravu pomůcek i vhodného místa (úprava místnosti), 

vymezení časového limitu a zohlednění případných modifikací činnosti.  

Vzhledem k popsaným zásadám je každá připravená aktivita charakterizována tématem, 

cílovou skupinou, časovou dotací, výukovými cíli a potřebnými pomůckami. Dále zahrnuje 

motivační otázku, která uvádí žáky do tématu, popis aktivity a otázky vhodné k závěrečné 

reflexi, které chybí u některých aktivit shrnujících informace již během probíhající činnosti. 

Cílovou skupinu jsem vzhledem k variabilním možnostem zařazení témat do školních 

vzdělávacích programů (ŠVP) dle Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

(RVP ZV) uváděla podle ŠVP užívaného na základní škole, kde sama vyučuji. Na této ZŠ 

využíváme k výuce přírodopisu učebnice nakladatelství FRAUS, které zahrnují výuku plazů a 

ptáků v rámci učiva pro 7. ročník. Výuka savců probíhá v první polovině 8. ročníku.  
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12.1 PLAZI 

 

1. Pexeso – ještěři a hadi 

Téma: Ještěři a hadi 

Cílová skupina: 7. ročník, 2-3 členné skupiny  

Časová dotace: 10-15 minut  

Cíl aktivity: Žáci přiřadí názvy nejznámějších cizokrajných i tuzemských ještěrů a hadů 

k odpovídajícím obrázkům. Dokáží uvést příklady ještěrů a hadů.  

Pomůcky: kartičky pexesa (příloha č. 2) 

Motivace: Jaké cizokrajné ještěry a hady jste viděli při návštěvě zoologické zahrady? 

Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do dvojic/trojic. Každá skupina dostane připravené kartičky, 

které otočí rubem dolů, zamíchají a zahrají si klasické pexeso. Pedagog obchází třídu a 

kontroluje správnost přiřazených dvojic. Žák, který získá nejvíce správných dvojic, vítězí. 

Pokud je skupina rychle hotova, může hru zopakovat či rozdělit kartičky na ještěry a hady. Po 

dokončení hry učitel demonstruje správné řešení, hodnotí vítěze a klade připravené otázky, 

které doplní probírané téma. 

 

Otázky k reflexi:  

Jaké znáte zástupce ještěrů a hadů? 

Jsou někteří nebezpeční pro člověka?                               

Které z uvedených zástupců můžeme potkat ve volné přírodě v České republice?    

Jak se zachovat při uštknutí zmijí obecnou?  

 

Zpětná vazba: Žáci se aktivně zapojili do hry. Některé skupiny byly poměrně rychle hotové, 

proto si hru zahrály znovu. Jiné měly problém se správným přiřazením názvů k obrázkům, proto 

jsem jim doporučila hru přerušit a nejprve si společně pospojovat příslušné dvojice. Při 

opakovaném využití aktivity bych nejprve se všemi žáky přiřadila správné dvojice, aby 

nedocházelo ke zmíněným problémům.  
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2. Svlékající želva – problémová úloha 

Téma: Želvy  

Cílová skupina: 7. ročník, 3-4 členné skupiny  

Časová dotace: 15-20 minut  

Cíl aktivity: Žáci metodou kritického myšlení dojdou k vysvětlení (ne)možnosti svlékání 

krunýře u želv. Seznámí se se znalostmi z anatomie živočichů.  

Pomůcky: odborný text (příloha č. 3), kostra želvy, psací potřeby  

Motivace: Viděli jste někdy pohádku, ve které si želva sundala svůj krunýř? 

Popis aktivity: Předpokladem je, že žáci nevědí, jak vypadá kostra želvy. Žáci společně vytvoří 

hypotézu, zda želva může/nemůže opustit svůj krunýř, popř. za jakých okolností. Učitel napíše 

hypotézu na viditelné místo (tabule) a rozpoutá diskusi, ve které by měly padnout argumenty 

hovořící pro i proti stanovené hypotéze. Pedagog může žáky záměrně mást informací, že hadi, 

patřící též mezi plazy, svlékají kůži. Po krátké diskusi plynoucí z vlastních zkušeností účastníků 

rozdělí učitel žáky do 3-4 členných skupin, kterým rozdá odborný text popisující stavbu želvího 

krunýře. Na základě textu zapisují žáci důvody, proč želvy nemohou opustit svůj krunýř. Po 

sběru informací následuje shrnutí, které vyvrací či potvrzuje stanovenou hypotézu. Pro úplnost 

problematiky demonstruje učitel kostru želvy (model, obrázek).  

 

Otázky k reflexi:  

Jaký je rozdíl mezi skrytohlavými a skrytohrdlými želvami?  

Na základě čeho můžeme rozlišit velice podobné druhy želv?  

Jak se liší krunýř suchozemských a vodních želv?  

 

3.  Hlasování - ANO nebo NE? 

Téma: Opakování plazů  

Cílová skupina: 7. ročník, 3-4 členné skupiny  

Časová dotace: 15-20 minut  
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Cíl aktivity: Žáci prokáží své celkové znalosti o systematické třídě plazi. Procvičí komunikaci 

při práci ve skupině.  

Pomůcky: kartičky ANO/NE (příloha č. 4), seznam otázek (příloha č. 5)  

Motivace: Které zástupce řadíme do systematické třídy plazi?  

Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do skupin a požádá je, aby si zvolili svého kapitána, který 

bude zodpovědný za odpovědi celého týmu. Každý tým dostane kartičky ANO/NE. Učitel 

napíše na tabuli jména kapitánů, ke kterým bude následně připisovat body. Po přečtení tvrzení 

dostanou žáci 10-15 vteřin na to, aby se ve skupině domluvili, zda je tvrzení pravdivé či nikoliv. 

Poté všichni kapitáni najednou ukáží kartičku ANO/NE, učitel objasní správné řešení a připíše 

body příslušným týmům. Vítězem se stává tým s největším počtem dosažených bodů.  

 

Otázky k reflexi:  

Jaké informace jste si při aktivitě zopakovali? 

Co nového jste se dozvěděli? 

 

Zpětná vazba: Při této aktivitě několikrát docházelo k menším sporům ohledně odpovědi 

v rámci skupiny, proto jsem musela činnost zastavit a zopakovat pravidla slušného chování, bez 

kterých by nebylo možné pokračovat. Po skončení hlasování a sečtení bodů jednotlivých skupin 

jsme se vrátili k nepravdivým tvrzením, abychom společně změnili tvrzení v pravdivá.  

 

12.2 PTÁCI 

 

4. Křížovka – stavba těla ptáků 

Téma: Vnější a vnitřní stavba ptáků  

Cílová skupina: 7. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 10 minut  

Cíl aktivity: Žáci použijí své získané vědomosti při doplňování křížovky.  

Pomůcky: křížovka (příloha č. 6), psací potřeby  
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Motivace: Chováte doma nějaké ptáky (andulky, slepice)? Co víte o jejich vzhledu?  

Popis aktivity: Každý žák obdrží křížovku, kterou vyplní s pomocí textu v učebnici, nebo díky 

získaným vědomostem. Křížovka je tak vhodná jako motivační činnost na začátku, nebo jako 

shrnutí probrané látky v závěru hodiny.  

 

Otázky k reflexi:  

Popište vnější a vnitřní stavbu těla ptáků. 

Uveďte rozdíly ve stavbě těla ptáků, plazů, obojživelníků a ryb.  

Co je to kloaka? 

 

Zpětná vazba: Aktivitu jsem využila v závěru hodiny zaměřené na vnitřní stavbu těla ptáků, 

které předcházela hodina vysvětlující stavbu vnější. Zájemcům o jedničku jsem vytvořila 

podmínku, že musí křížovku vyřešit bez použití učebnice i sešitu. Někteří to později vzdali a 

spokojili se s vyřešením úlohy bez ohodnocení. Tato možnost je uplatnitelná pouze v menších 

kolektivech, kde nehrozí střet spolusedících, kde jeden vyplňuje s pomocí textu a druhý 

zpaměti. Při další tvorbě bych zakomponovala řešení s tajenkou, kterou tato křížovka postrádá.  

Před řešením úlohy je nutné žáky upozornit, že písmeno CH je v křížovce na dvě políčka.  

 

5. Domino – chování ptáků 

Téma: Chování ptáků (potrava, rozmnožování, stěhování aj.) 

Cílová skupina: 7. ročník, 2-3 členné skupiny  

Časová dotace: 10 minut  

Cíl aktivity: Žáci uspořádají kartičky domina k sobě podle významu. Vytvoří uzavřený kruh 

správně přiřazených pojmů a významů.  

Pomůcky: kartičky (příloha č. 8)  

Motivace: Viděli jste někdy, jak si staví ptáci hnízdo?  
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Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina získá rozstříhané kartičky, které 

na sebe navazují podle pravidla: pojem/význam, pojem/význam atd. Ve výsledku by měla každá 

skupina vytvořit z kartiček útvar bez otevřeného začátku a konce.  

 

Otázky k reflexi:  

Jaký je rozdíl mezi krmivými a nekrmivými ptáky? 

Jak se liší stěhovaví ptáci od stálých? 

Jakou potravou se mohou živit ptáci? 

Jaké projevy chování zahrnuje hnízdění?  

 

Zpětná vazba: Tuto aktivitu jsem využila v průběhu vyučovací hodiny zaměřené na stanovené 

téma, tudíž nějaké pojmy byly žákům vysvětleny a jiné si museli sami dohledat v učebnici. 

Některé skupiny byly s prací rychle hotovy, avšak při kontrole jsem našla chyby a opět je 

přiměla k práci.  

 

6. Inscenace života tučňáků 

Téma: Životní cyklus tučňáků císařských  

Cílová skupina: 7. ročník, 5-6 členné skupiny  

Časová dotace: 45 minut  

Cíl aktivity: Žáci se seznámí s životním cyklem tučňáků. Interpretují jejich život scénickým 

ztvárněním.  

Pomůcky: text o životním cyklu tučňáků (příloha č. 9)  

Motivace: Může se potkat lední medvěd s tučňákem ve volné přírodě?  

Popis aktivity: Žákům rozděleným do skupin rozdá učitel odborný text o životním cyklu 

tučňáků. Žáci se seznámí s textem a poté si rozdělí role, aby problematiku zinscenovali. Na 

přečtení textu a přípravu scénky dostanou 10-15 minut. Nemusí hrát všichni členové týmu, stačí 

zvolení zástupci, kteří v závěrečné části předvedou, co si nacvičili. Pokud to bude časově 

možné, dojde k přehrávce všech skupin. Ve chvíli, kdy situaci předvádí jedna skupina, další 



50 

 

skupiny kontrolují správnost jednání a poté přehrávku hodnotí. V úplném závěru hodiny by měl 

zbýt čas na to, aby učitel společně s žáky shrnul způsob života tučňáků císařských.  

 

Otázky k reflexi: 

Proč tučňáci tráví několik měsíců na otevřeném moři? Kde odpočívají? 

Proč mají hnízdiště v tak velké vzdálenosti od pobřeží? 

Staví si tučňáci císařští hnízda?  

Jak probíhá krmení mláďat?  

Co se stane, když se samice nevrátí od moře? 

 

7. QR kódy – charakteristika vybraných ptáků 

Téma: Ptáci vyskytující se u vody  

Cílová skupina: 7. ročník, 4-6 členné skupiny  

Časová dotace: 45 minut 

Cíl aktivity: Žáci přiřadí charakteristiku ptáků k odpovídajícím obrázkům a názvům ptáků 

vyskytujících se u vody. Procvičí si práci s mobilními technologiemi a komunikaci ve skupině.  

Pomůcky: učebnice, obrázky a názvy ptáků (příloha č. 10), karty s QR kódy a rozstříhané texty 

s charakteristikami ptáků (příloha č. 11), mobilní telefony (tablety) s čtečkou QR kódů, čtvrtky, 

lepidlo, psací potřeby   

Motivace: Které druhy ptáků se vyskytují v blízkosti vody u nás a u moře?  

Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do skupin. Každá skupina dostane jiné tři obrázky ptáků. 

Jejich úkolem bude získat název a odpovídající charakteristiku k danému druhu. Učitel rozmístí 

ve třídě (na chodbě) QR kódy s charakteristikami. U sebe si ponechá vytištěné texty 

charakteristik a názvy druhů ptáků, k nimž mají skupiny odpovídající obrázky. Úkolem žáků je 

naskenovat kódy a zjistit, který popis odpovídá druhu, ke kterému mají obrázek. Pokud vědí, 

jaký text a název druhu potřebují ke kompletaci, jdou za učitelem, aby jim příslušný text a název 

druhu vydal. Následně nalepí na čtvrtku obrázek, jméno druhu a odpovídající charakteristiku. 

Hotové materiály lze vystavit na nástěnce, aby měly i ostatní skupiny možnost seznámit se 

s dalšími druhy ptáků vyskytujících se v okolí vody.  
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Otázky k reflexi:  

Jak se liší čáp bílý od volavky popelavé? 

Jak jsou barevně odlišeni samec a samice kachny divoké? 

Který druh je největším mořským ptákem? 

Čím je způsobeno načervenalé zbarvení plameňáků?  

 

Zpětná vazba: Žáci byli v předchozí hodině upozorněni na nutnost nainstalované aplikace pro 

čtení QR kódů v mobilních telefonech, které jsou na naší škole za obvyklých situacích 

zakázané. Jelikož při uskutečnění aktivity neměli všichni žáci potřebné zařízení, rozdělila jsem 

skupiny tak, aby v každé byli dva žáci s použitelným mobilním telefonem. Žáci tak pracovali 

v pěti čtyřčlenných skupinách, ve kterých kompletovali informace ke třem různým ptákům. Ke 

správnému pojmenování druhů docházelo poměrně rychle, situace se ztížila při opakovaném 

špatném přiřazení charakteristiky k danému druhu. Žáci tak museli zodpovědněji pracovat 

s učebnicí a strategicky se domlouvat ve dvojicích skenujících QR kódy, aby opakovaně 

nepřinášeli stejné informace. Všechny vytvořené karty byly následně vystaveny ve třídě.  

 

8. Ptačí přísloví – pantomima 

Téma: Česká přísloví zmiňující ptáky  

Cílová skupina: 7. ročník, 2 členné skupiny  

Časová dotace: 30 minut  

Cíl aktivity: Žáci propojují své jazykové znalosti se schopnostmi kreativního ztvárnění formou 

pantomimy. Seznamují se s výskytem názvu ptáků v českých příslovích.  

Pomůcky: kartičky přísloví a jejich významů (příloha č. 12) 

Motivace: Znáte nějaká česká přísloví a umíte je vysvětlit?  

Popis aktivity: Učitel seznámí žáky s informací, že se budou zabývat českými příslovími 

zmiňující ptáky. Vybere jednoho dobrovolníka, který si vylosuje jedno z přísloví a pokusí se 

jej předvést formou pantomimy před ostatními žáky. Žáci hádají, o jaké přísloví se jedná. Ten, 

kdo přísloví uhodne, jde předvádět další. Pokud žák předvádět nechce, vybere učitel jiného 

dobrovolníka. Po předvedení připravených přísloví rozdá učitel do každé dvojice všechna 
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přísloví a jejich významy. Úkolem žáků je přiřadit k sobě odpovídající kartičky. Po splnění 

úkolu následuje diskuse nad správným řešením a přiblížením přísloví v situacích běžného 

života, aby byl i neznalým žákům objasněn význam.  

 

Otázky k reflexi:  

Při jaké příležitosti (životní situaci) by se dala daná přísloví použít?  

Do jakých řádů patří zmínění ptáci?  

 

12.3 SAVCI  

 

9. Práce s textem – úvod k savcům 

Téma: Savci - stavba těla a přehled hlavních skupin 

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce/2 členné skupiny  

Časová dotace: 10-15 minut  

Cíl aktivity: Žáci procvičují svou čtenářskou gramotnost. Ujasňují si znalosti ze stavby těla 

savců. Dokáží vyhledat a správně použít informace z textu.  

Pomůcky: pracovní list (příloha č. 13), učebnice, internet, psací potřeby   

Motivace: Chováte doma nějaká zvířata patřící mezi savce? 

Popis aktivity: Učitel rozdá žákům pracovní listy, které vyplňují s pomocí učebnice či 

internetu. Po vyplnění dochází ke společné kontrole správných odpovědí, objasnění nejasností 

a doplnění dalších informací ze strany učitele. Variantou je oznámkování samostatné práce 

žáků.  

 

Otázky k reflexi: 

Patří člověk mezi savce? Zdůvodněte.  

Jak se jednotlivé druhy savců přizpůsobily svému prostředí? 
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Zpětná vazba: Žáci vyplňovali pracovní list samostatně s pomocí učebnice. Každý žák 

pracoval jiným tempem, proto ti, kteří byli s prací hotovi dříve, pomohli pomalejším 

spolužákům. V tu chvíli jsem musela dávat pozor na to, aby rychlejší žák neposkytnul jen svůj 

vyplněný pracovní list k opisování, ale aby pomohl slabšímu ve vyhledávání informací z textu, 

což dělá problém spoustě žáků, kteří nedisponují dobrou čtenářskou gramotností. 

 

10. Brainwriting – co vím o savcích 

Téma: Všeobecné informace na téma savci  

Cílová skupina: 8. ročník, 3 členné skupiny  

Časová dotace: 10-15 minut  

Cíl aktivity: Žáci napíší a vyjmenují všeobecné informace týkající se třídy savci, které znají 

z vlastních zkušeností. Se spolužáky si navzájem sjednotí získané vědomosti.  

Pomůcky: papíry, tabule, psací potřeby  

Motivace: Které živočišné třídy vývojově předchází třídě savci?  

Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do menších skupin a vyzve je k sepsání všech informací, 

které je napadnou v souladu s tématem. Po uplynutí časového limitu 5 minut prezentují všechny 

skupiny své seznamy. Během prezentace si ostatní týmy samy proškrtávají duplicitní informace 

ze svých soupisů. Učitel může jednotlivé postřehy zapisovat na viditelné místo. Alternativou je 

připevňování lístečků s pojmy na tabuli, kde okamžitě dochází k odstraňování duplicitních 

návrhů. Po skončení aktivity lze zaznamenat vyřčené informace a po probrání celého 

tematického celku pro porovnání aktivitu zopakovat.  

 

Otázky k reflexi: 

Které informace se týkají obecné charakteristiky savců? 

Umíte některé jmenované živočichy zařadit do konkrétních řádů?  

 

Zpětná vazba: Většina skupin vypisovala hlavně konkrétní zástupce, kteří byli většinou z řádů 

šelmy, sudokopytníci a lichokopytníci. Nikdo nevypsal zástupce vejcorodých savců, ani 

příklady z řádů letouni, chudozubí a ploutvonožci. Ve všech skupinách uvedli, že savci sají 
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mateřské mléko, často se opakovala informace, že mají srst a žijí ve vodě i na souši. Při 

společném proškrtávání seznamů jsem vypisovala informace na tabuli, aby se žáci nemuseli 

doptávat na již vyřčené informace, které nestihli zaznamenat.  

 

11. Charakteristika ptakopyska a ježury 

Téma: Vejcorodí savci – ptakořitní  

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 10 minut 

Cíl aktivity: Žáci porovnají charakteristiku ptakopyska podivného a ježury australské. Procvičí 

vnímání mluveného slova a samostatný zápis informací z výkladu.  

Pomůcky: charakteristika ptakopyska a ježury - tabulka, odborný text (příloha č. 15), psací 

potřeby  

Motivace: Jakým termínem označujeme živočichy (rostliny) vyskytující se pouze na určitém 

omezeném území?  

Popis aktivity: Učitel rozdá každému žákovi tabulku pro porovnání ptakopyska a ježury. Sám 

opakovaně přečte odborný text týkající se těchto dvou živočichů. Úkolem žáků je pozorně 

poslouchat čtený text a samostatně vypisovat požadované informace (vnější vzhled (končetiny, 

hlava, srst), potrava, životní prostředí a další informace). Po dokončení zápisu následuje 

kontrola správnosti, kdy učitel vyvolává žáky a ptá se na konkrétní charakteristiky. Pokud 

žákovi něco chybí, nebo uvedl chybně, informace si opraví. Doplněnou tabulku si mohou žáci 

vlepit do sešitu.  

 

Otázky k reflexi:  

Popište vzhled ptakopyska podivného a ježury australské.  

Jakou potravou se živí?  

V jaké oblasti se daní živočichové vyskytují? 

Jaké další informace bychom o nich mohli říct?  
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12. Savčí kvarteto 

Téma: Živorodí savci - placentálové  

Cílová skupina: 8. ročník, 4 členné skupiny  

Časová dotace: 10-15 minut 

Cíl aktivity: Žáci zařadí vybrané zástupce savců do správných řádů. Procvičí si schopnost 

zapamatování.  

Pomůcky: kartičky kvarteta (příloha č. 16) – vytištěné na tvrdý papír  

Motivace: Do jakých taxonomických skupin se dělí třída savci?  

Popis aktivity: Učitel rozdělí žáky do čtveřic a do každé skupiny přidělí vytištěné kvarteto. 

Všechny kartičky se zamíchají a rovným dílem rozdělí mezi jednotlivé hráče. Začínající hráč 

se kohokoliv zeptá na požadovanou kartu do své série. Ptá se způsobem: „Máš lišku obecnou 

z řádu šelem?“ Když dotázaný kartu má, musí jí odevzdat a tazatel pokračuje ve hře. Pokud 

tázaný hráč kartu nemá, je na řadě on a ptá se ostatních hráčů na své požadované karty. Pokud 

hráč složí kvarteto, vyloží ho na stůl.  Úkolem žáků je získat co nejvíce sérií čtyř karet. Po 

skončení hry může učitel odměnit vítěze z každé skupiny.  

 

Otázky k reflexi: 

S jakými řády savců jste se při hře setkali? Které řády chyběly? 

Jmenujte zástupce kytovců, primátů, sudokopytníků, lichokopytníků, hlodavců a šelem.  

Kteří z vybraných zástupců se objevují v české přírodě?  

 

Zpětná vazba: Tuto aktivitu jsem vyzkoušela na konci školního roku s žáky, kteří se vrátili do 

školy po období domácí výuky (březen-červen 2020). Hra pro ně byla příjemnou zábavou, při 

které si zopakovali učivo z 1. pololetí školního roku. Při hře jsem obcházela jednotlivé skupiny 

a kontrolovala, zda se ptají správným způsobem a nepoužívají k získávání kartiček označení 

A1, C4, D2 atd. Většina skupin byla rychle hotova a aktivitu zopakovala. Při opětovném použití 

aktivity bych přidala ještě další dva řády, aby se zvýšil počet kartiček na 32, a vymazala bych 

abecední a číselné označení karet, aby nedocházelo k záměrnému porušování pravidel.  
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13. Skupinový projekt 

Téma: Šelmy – psovití, kočkovití, lasicovití, medvědovití  

Cílová skupina: 8. ročník, 4-6 členné skupiny  

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny  

Cíl aktivity: Žáci výtvarně zpracují přidělené téma. Charakterizují příslušné skupiny, uvedou 

konkrétní zástupce.  

Pomůcky: učebnice, odborné texty, obrázky, A2/A3 čtvrtky, lepidlo, nůžky, psací potřeby  

Motivace: Znáte nějaké zástupce patřící mezi šelmy? Co mají společného?  

Popis aktivity: Učitel předem rozdělí žáky do týmů a přidělí jim konkrétní skupinu pozemních 

šelem. Žáci se musí ve skupině domluvit a na příští vyučovací hodinu si připravit potřebné texty 

a obrázky k tvorbě projektu. V následující hodině pracují jednotlivé týmy na svých projektech. 

Při další hodině probíhá prezentace hotových prací. Žáci se navzájem seznamují s dalšími 

skupinami šelem, popisují jejich společné vlastnosti i vzhled, jmenují příslušné zástupce. 

Ostatní žáci si mohou během prezentace zapisovat poznámky a následně se doptávat na 

nejasnosti.  

 

Otázky k reflexi: 

Které z uvedených zástupců můžeme spatřit v naší volné přírodě? 

Jaká znáte plemena psů a koček? 

Proč jsou kuny často považovány za nepřátele obyvatel?  

 

Zpětná vazba: Žáci byli rozděleni do čtyř skupin, ve kterých se museli domluvit, kdo přinese 

jaké materiály k vypracování projektu. Rozdělení jednotlivých skupin šelem jsem nechala žáky 

vylosovat. V následující hodině pracovali na zadaných projektech. Ti, kteří si nedonesli 

dostatečné množství informačních materiálů z domova, používali učebnici a obrázky kreslili. 

V každém týmu byl někdo, kdo se do práce příliš nezapojoval. V následující hodině dostali žáci 

čas na dokončení projektů a na rozdělení rolí pro závěrečnou prezentaci před třídou. Ve dvou 

skupinách se do prezentací zapojili všichni členové, v dalších vykládali pouze dva vybraní.   
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14. Brainstorming – psovité šelmy 

Téma: Všeobecné informace o psovitých šelmách  

Cílová skupina: 8. ročník 

Časová dotace: 20-30 minut  

Cíl aktivity: Žáci vyjmenují všechny informace, které je napadnou k danému tématu a znají je 

z vlastních zkušeností. Seznámí se s tématem po odborné stránce. Zanalyzují vhodné a 

nevhodné návrhy.  

Pomůcky: tabule, učebnice, psací potřeby  

Motivace: Jací zástupci patří mezi šelmy? Do jakých podskupin se šelmy dělí?  

Popis aktivity: Žáci vyjmenovávají všechno, co je napadne k tématu psovité šelmy, se kterým 

se v rámci výuky ještě nesetkali. Učitel zapisuje na tabuli všechny návrhy, které zatím 

neprocházejí žádnou kritikou. Při nedostatečné aktivitě žáků podpoří učitel rozvinutí volných 

asociací navržením témat jako všeobecná charakteristika, životní prostředí, volně žijící 

zástupci, rasy psů, nemoci apod. Tato „bouře mozků“ probíhá cca 10 minut, poté se žáci 

seznámí s daným tématem pomocí učebnice či výkladu pedagoga. Následuje analýza a 

hodnocení všech vyřčených myšlenek zapsaných na tabuli. Jednotlivé zápisy lze rozdělovat do 

konkrétních kategorií.  

 

15. Situační metoda – napadení psem 

Téma: Psovité šelmy z etologického hlediska  

Cílová skupina: 8. ročník  

Časová dotace: 45 minut  

Cíl aktivity: Žáci řeší modelovou situaci vycházející z běžného života. Uvedou vhodné 

postupy řešení v situacích zahrnující napadení psem. Objasní problematiku výchovy psů. 

Seznámí se s etologií.  

Pomůcky: výchozí text (příloha č. 17)  

Motivace: Chováte doma nějakého psa? O jakou rasu se jedná?  

Popis aktivity: Učitel seznámí žáky s problematikou zabývající se chováním psů. Přiblíží 

informace, které souvisí s pořizováním psa do domácnosti, uvede různé rasy psů a s nimi 
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spojenou problematiku tzv. bojových plemen. Obeznámí žáky s informacemi, které vysvětlují, 

že chování jednotlivých psů vždy souvisí s řádnou výchovou ze strany majitele. K tomu může 

využít odborné články či volně přístupná videa na internetu. Při výkladu se zmíní o rozdílu mezi 

vrozeným a získaným chování živočichů. Rozliší ochranné, obranné, komfortní, rozmnožovací, 

sociální a další chování zvířat.  

Pro uvedení žáků do situační úlohy přečte článek (viz příloha), který vysvětluje, jak se zachovat 

a jaká pravidla dodržovat při dané problémové situaci, a vybere dva dobrovolníky. Tito 

dobrovolníci předvedou moment, při kterém dochází k vzájemnému napadení psů, jejichž jsou 

majitelé. Jeden žák vlastní psa menšího vzrůstu (yorkshire/čivava), druhý zástupce z tzv. 

bojových plemen (americký pitbulteriér). První dobrovolník bude po konfliktu obhajovat 

stanovisko, které mluví o nebezpečnosti těchto psů, druhý dobrovolník zaujímá protichůdný 

názor, který vysvětluje, že termín bojová plemena vznikl v souvislosti se psími zápasy 

v minulosti. Vybraní žáci se mohou předem domluvit na průběhu přehrávky, nebo předvést 

situaci za zcela úplné improvizace. Konfliktu může předcházet několik možných scénářů, ze 

kterých si dobrovolníci sami vyberou. Po dokončení inscenace prodiskutují žáci všechny možné 

okamžiky a řešení, která mohou nastat při vzniklé konfliktní situaci. Společně s učitelem 

proberou adekvátní reakce obou zúčastněných a popíší postup vycházející z průvodního textu.  

Alternativou může být situace, jak se zachovat, kdyby došlo k napadení člověka.  

 

16. Pětilístek  

Téma: Chobotnatci  

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 10 minut  

Cíl aktivity: Žáci co nejvýstižněji shrnou probrané učivo pomocí trefných pojmů.  

Pomůcky: papíry (sešity), psací potřeby   

Motivace: Patří chobotnice mezi chobotnatce? Kam je v říši živočichů zařadíme?  

Popis aktivity: Učitel vysvětlí pravidla tvorby pětilístku na příkladu, který napíše na tabuli. 

V prvním řádku se objeví jedno slovo (podstatné jméno), které je tématem. V druhém řádku 

následují dvě slova (přídavná jména), která charakterizují výše napsané podstatné jméno. Třetí 

řádek tvoří tři slovesa, jež představují dějovou složku tématu. Následující řádek je tvořen větou, 

vztahující se k tématu, o čtyřech slovech. Poslední řádek vystihuje jedno slovo, které je 
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synonymem k prvnímu uvedenému podstatnému jménu či shrnuje problematiku (viz kapitola 

7.7). Každý žák vytvoří svůj vlastní pětilístek, který následně prezentuje před spolužáky. 

Všechny představené pětilístky mohou být obdobně trefné.  

 

Otázky k reflexi:  

Popište charakteristický vzhled chobotnatců.  

V jakém prostředí žijí? Čím je tvořena jejich strava?  

Jak se od sebe liší slon africký a slon indický?  

 

17. Funkce částí žaludku přežvýkavců – zpřeházené věty  

Téma: Sudokopytníci – přežvýkavci  

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 10 minut  

Cíl aktivity: Žáci hierarchicky seřadí činnost částí žaludku přežvýkavých savců. Dokáží popsat 

činnost (funkci) jednotlivých částí.  

Pomůcky: text k seskládání (příloha č. 18), lepidlo, sešit   

Motivace: Při jaké činnosti jste viděli skot na pastvině?  

Popis aktivity: Učitel připraví pro každého žáka rozstříhaný text. Úkolem žáků je seřadit 

procesy trávicího traktu přežvýkavců do správného pořadí. Pokud chce učitel udělat činnost 

náročnější, vyřadí první část textu, která souhrnně popisuje jednotlivé části žaludku. Po seřazení 

dochází ke kontrole správnosti, která může být doplněna ilustrativním obrázkem trávicí 

soustavy skotu. Seřazený text si mohou žáci vlepit do sešitu.  

 

Otázky k reflexi: 

Z jakých částí se skládá žaludek skotu? 

Které tři části patří do tzv. předžaludku?  

Popište funkce jednotlivých částí.   
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18. Phillips 66 – zoologické zahrady 

Téma: Klady a zápory existence zoologických zahrad  

Cílová skupina: 8. ročník, 6 členné skupiny  

Časová dotace: 30-40 minut  

Cíl aktivity: Žáci zorganizují diskusi ve skupině. Uvedou klady a zápory zoologických zahrad, 

společně vyvodí obecné závěry. 

Pomůcky: papír, tabule, psací potřeby  

Motivace: Jaké zoologické zahrady jste navštívili? Která zvířata pozorujete nejraději?  

Popis aktivity: Učitel představí téma a vysvětlí pravidla diskuse. Na tabuli napíše námět 

diskusních otázek, např.: Jakou funkci mají zoologické zahrady? Jak souvisí zoologické zahrady 

s ochranou přírody? Co kritizují odpůrci zahrad? Dále rozdělí žáky do skupin, kde si sami 

zvolí svého mluvčího. Ten bude zapisovat všechny prodiskutované myšlenky, ke kterým 

dojdou v následujících 6 minutách (čas může být vzhledem k rozsáhlosti problému delší). Žáci 

pracují pouze s vlastními zkušenostmi. Po projednání ve skupinách prezentují mluvčí před 

ostatními rozhodnutí svých týmů. Následuje společná diskuse nad problematikou, kdy se 

hodnotí a třídí závěry jednotlivých skupin. Učitel zapíše všechny klady a zápory na tabuli.  

 

19. CLIL – Savci ve světě 

Téma: Savci – geografické rozšíření  

Cílová skupina: 8. ročník, 2-3 členné týmy  

Časová dotace: 2 vyučovací hodiny  

Cíl aktivity: Žáci roztřídí vybrané zástupce savců mezi jednotlivé světadíly. Uvedou 

taxonomické pojmenování živočichů v českém i anglickém jazyce. Využijí moderní informační 

technologie, atlas světa a anglický slovník ke správnému řešení.  

Pomůcky: slepá mapa světa (příloha č. 19), obrázky savců (příloha č. 20), jmenný seznam 

savců (příloha č. 21), čtvrtky A2, lepidlo, nůžky, atlas světa, přístup k internetu (počítač, tablet, 

mobil), anglický slovník, psací potřeby  

Motivace: Do jakých světadílů je rozdělena Země?  
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Popis aktivity: Každá skupina dostane slepou mapu světa vytištěnou na čtyři samostatné papíry 

(mapa je připravena k tisku s malým přesahem vhodným ke slepení), kterou po zastřižení přilepí 

na přiloženou čtvrtku A2. Žáci si dále vystřihnou přiložené obrázky zvířat, které umístí na mapu 

na základě geografického rozšíření. Učitel upozorní žáky, aby obrázky lepili s ohledem na 

čitelnost mapy (s přesahem do oceánu). Pro přehlednost práce si přilepené obrázky očíslují a 

pod mapu vytvoří legendu. Aby bylo pojmenování savců věcně správné, obdrží žáci jmenný 

seznam daných živočichů. S využitím anglického slovníku připojí k českým názvům zvířat 

rodový název v anglickém ekvivalentu, např. 1) hroch obojživelný – hippopotamus. Pro 

správné umístění na mapě i taxonomické pojmenování mohou využít internet pomocí 

moderních technologií. Nadpis projektu by měli žáci zapsat do horní části papíru (World Map). 

Dokončené práce lze vystavit na viditelném místě v prostorách školy.  

 

Otázky k reflexi:  

Které savce jste umístili do Ameriky, Afriky, Evropy, Asie, Austrálie a na Antarktidu?  

Do jakých řádů zařadíte dané živočichy?  

Jak se anglicky nazývají daní živočichové?   

 

20. Snowballing – kytovci ohroženi plastovým odpadem 

Téma: Znečišťování životního prostředí s ohledem na kytovce  

Cílová skupina: 8. ročník, 2-8 členné skupiny  

Časová dotace: 45 minut  

Cíl aktivity: Žáci zanalyzují odborný text. Prodiskutují stanovené téma a navrhnou možná 

řešení. Procvičí si komunikační dovednosti.  

Pomůcky: odborný text (příloha č. 22), papíry, psací potřeby  

Motivace: Jaké odpady doma třídíte? Do jakých kontejnerů patří papíry, plasty, sklo?  

Popis aktivity: Před vlastní aktivitou uvede učitel žáky do tématu. Každý žák dostane 

k dispozici odborný text zabývající se ohrožením kytovců plastovými odpady ve Středozemním 

moři. Žáci zpracují text formou výpisků hlavních myšlenek z článku a zamyslí se nad řešením, 

jak omezit množství vytvořeného plastového odpadu lidmi. Po krátkém časovém limitu (5-8 

minut) vytvoří žáci dvojice a společně pokračují v diskusi. Skupiny se dále „nabalují“ až do 8 
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členných týmu, jejichž mluvčí v závěrečné části hodiny představí svá stanoviska. Učitel 

nakonec shrne všechny myšlenky a společně s žáky vyvodí závěr diskuse.  

 

Otázky k reflexi:  

O jakých kytovcích se mluví v odborném článku?  

Čím je ohrožen poklidný život kytovců?  

Proč jsou odpady ohrožena i další životní prostředí (vzduch, půda)?  

Jak bychom mohli omezit množství vyprodukovaného plastového odpadu?  

 

21. I.N.S.E.R.T – šimpanzi  

Téma: Charakteristika šimpanzů  

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 25-30 minut  

Cíl aktivity: Žáci se zlepšují v dovednosti porozumění textu. Vyhodnocují text na základě 

svých vlastních zkušeností.  

Pomůcky: odborný text (příloha č. 23), psací potřeby  

Motivace: Které primáty řadíme mezi lidoopy?  

Popis aktivity: Každý žák samostatně vyhodnocuje odborný text. Pomocí barev a symbolů 

označuje části textu podle pravidel:  ✓ informaci znám, + nová informace, - s informací 

nesouhlasím, ? chci se dozvědět více. Po zhodnocení celého textu dochází k závěrečné diskusi 

s učitelem, kdy se žáci vrací k jednotlivým úsekům textu, které označili jako nesouhlasné či se 

o nich chtěli dozvědět něco více. Alternativou je diskuse v menších skupinách, kde si žáci 

mohou navzájem informace objasňovat nebo hledat řešení v odborné literatuře/na internetu.  

 

Otázky k reflexi: 

Jak se jmenují dva druhy šimpanzů žijící v rovníkové Africe? 

Popište stavbu těla šimpanze. Jak se liší samec od samice? 

Čím se šimpanzi živí? 
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Jakým způsobem se šimpanzi v pralese pohybují? 

Jak dlouho trvá nitroděložní vývoj mláďat? Srovnejte délku období s člověkem.  

Z čeho a proč si staví šimpanzi hnízda na stromech? 

 

22. Židličkovaná se savci 

Téma: Savci – shrnutí  

Cílová skupina: 8. ročník  

Časová dotace: 10-15 minut  

Cíl aktivity: Žáci si zopakují probrané téma savci. Zamyslí se nad pravdivostí vyslovených 

výroků. Porovnají své vědomosti s ostatními spolužáky.   

Pomůcky: židle, seznam výroků (příloha č. 24)   

Motivace: V jakých prostředích žijí jednotliví zástupci savců?  

Popis aktivity: Učitel spolu s žáky připraví místo ke hře, kdy doprostřed volného prostoru 

uspořádají židle do kruhu – židlí je o jednu méně, než je hráčů. Všichni žáci se postaví kolem 

židlí a chodí dokola. Nikdo se nesmí dotýkat židlí ani spolužáků. Učitel předčítá všeobecné 

výroky o savcích, které mohou být pravdivé i nepravdivé. V případě pravdivého výroku 

pokračují žáci v obcházení židlí, avšak v případě nepravdy si musí co nejrychleji sednout. 

Vypadává ten, na kterého nezbyde židle. Pokud učitel přečte pravdivý výrok a někdo z žáků se 

posadí, také vypadává ze hry. V momentě, kdy učitel řekne lež a někdo se neposadí, také 

vypadává ze hry. Po každém vypadnutí se uklidí příslušný počet židlí tak, aby v kole zůstalo 

vždy o jednu židli méně, než je aktuální počet hráčů. Soutěž vyhrává ten, který zůstane jako 

poslední nevyřazený. V závěrečné reflexi se učitel vrátí ke všem nepravdivým výrokům a 

společně s žáky uvede tvrzení na pravou míru.  

 

Zpětná vazba: Tuto aktivitu jsem opakovaně použila při výuce německého jazyka 

(procvičování slovní zásoby) a při opakování látky z předmětu výchova ke zdraví. Jedná se o 

velice oblíbenou činnost mezi žáky, která je však náročná z hlediska hladkého průběhu 

v živějším kolektivu.  
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23. Jsem savec? 

Téma: Zástupci savců (alternace i s jinými živočišnými třídami)  

Cílová skupina: 8. ročník, 8-10 členné skupiny  

Časová dotace: 10 minut  

Cíl aktivity: Žáci rozliší, zda jmenovaní živočichové patří k savcům.  

Pomůcky: míč (molitanový)  

Motivace: Jaké znáte živočišné třídy? Které zástupce byste zařadili do uvedených tříd? 

Popis aktivity: Žáci se seřadí do řady a učitel se s míčem postaví před ně. Postupně hází míč 

jednotlivým žákům a jmenuje různé zástupce savců. Žáci míč chytají a poté ho vrací zpět. Pokud 

učitel řekne zástupce z jiné třídy, žák nesmí míč chytit. V případě, že míč chytí i přes to, že 

učitel nejmenoval savce, vypadává z řady. Žák také vypadává v momentě, kdy učitel udá název 

savce, ale hráč odmítne míč chytit. Aby se do hry mohlo aktivně zapojit co nejvíce žáků, rozdělí 

učitel třídu do menších 8-10 členných skupin a zvolí dobrovolníka, který zaujme roli učitele 

v další skupině. Vyhrává ten, který zůstane v řadě poslední.  

 

Otázky k reflexi:  

U jakých jmenovaných živočichů jste se dopustili chyby? 

 

24. Myšlenková mapa 

Téma: Savci – shrnutí  

Cílová skupina: 8. ročník, individuální práce  

Časová dotace: 1-2 vyučovací hodiny  

Cíl aktivity: Žáci shrnou celé probrané téma savci. Zanalyzují vzájemné vztahy mezi 

skupinami. Nakreslí schéma, rozdělí a představí jednotlivé řády, uvedou konkrétní zástupce.  

Pomůcky: papíry (čtvrtky), psací potřeby (pastelky, fixy)  

Motivace: Čím se liší savci od ptáků a plazů? 

Popis aktivity: Každý žák dostane volný papír, do jehož středu uvede centrální pojem SAVCI. 

Následující činnost by měla zahrnovat zapisování jednotlivých řádů a charakteristik, 
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zobrazování schématických vztahů, užívání obrázků i barev. Formát i struktura práce se bude 

lišit z ohledem na individualitu žáků, kteří pracují s vlastními myšlenkovými pochody a 

zapojují svou kreativitu. Hotové práce lze vystavit na viditelném místě ve třídě, popř. v jiných 

prostorách školy.  

 

Otázky k reflexi: 

Které řády jste zaznamenali do své myšlenkové mapy?  

Co umíte říct o jednotlivých řádech?  

Jaké zástupce jste zakreslili?  
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13 Závěr 

Diplomová práce se zaměřuje na aktivizační výukové metody s ohledem na výuku vyšších 

obratlovců na 2. stupni základních škol a v příslušných ročnících víceletých gymnázií. Je 

rozdělena na teoretickou a praktickou část, jejíž hlavním obsahem a cílem práce jsou vytvořené 

aktivity uplatnitelné při výuce přírodopisu.  

Při studiu výukových metod a jejich klasifikaci jsem se v literatuře setkala s velkým množstvím 

různých dělení, která se všemožně překrývají. Nejčastěji se objevovala komplexní klasifikace 

výukových metod podle Maňáka a Švece (2003), která zohledňuje aktivizující metody jako 

jednu ze tří samostatných skupin. Samotná systematizace aktivizujících metod též představuje 

poměrně značné neukotvení v odborné terminologii. Opakovaně jsem zaznamenala rozdělení 

aktivizačních metod do pěti kategorií (diskusní, problémové, situační, inscenační metody a 

didaktické hry), které jsem dále rozšířila o práci s textem, mentální mapování a skupinové 

metody, které uvádí Maňák (2011) ve svém odborném článku na Metodickém portálu RVP.CZ. 

Tyto postupy zahrnují konkrétní metody práce jako brainstorming, I.N.S.E.R.T nebo pětilístek, 

které jsem vybírala a blíže popisovala s ohledem na jejich opakovaný výskyt v odborné 

literatuře.  

Do své diplomové práce jsem zařadila malý výzkum v podobě anonymního dotazníku, jenž 

zkoumal oblíbenost běžných výukových metod mezi žáky 2. stupně základních škol. Výzkumu 

se zúčastnilo 177 respondentů, kteří vyplňovali dotazník v elektronické podobě zaslaný přes 

internetový odkaz. Na základě jejich odpovědí jsem došla k závěru, že mezi nejoblíbenější 

metody výuky patří sledování videí, exkurze a didaktické hry, nejméně oblíbenými činnostmi 

jsou slohové práce, ústní opakování a domácí úkoly. Podrobnější vyhodnocení dotazníkového 

šetření uvádím v kapitole Oblíbenost výukových metod.  

Cílem této práce bylo vytvoření aktivizačních činností, která budou uplatnitelná při výuce 

vyšších obratlovců v rámci hodin přírodopisu. Při vytváření aktivit jsem brala na zřetel moderní 

trendy ve vyučování a respektovala požadavky Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání. Původním záměrem bylo ověření většiny vytvořených úloh v praxi, což 

se mi vzhledem k nečekaným událostem 2. pololetí školního roku 2019/2020 nepodařilo. Proto 

zmiňuji zpětnou vazbu pouze u aktivit, které jsem vytvořila a využila již v 1. pololetí téhož 

roku.  

Při tvorbě aktivizujících úloh jsem se inspirovala v publikacích zmíněných v teoretické části, v 

obdobně zaměřených bakalářských a diplomových pracích, v učebnicích a pracovních sešitech 
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přírodopisu nakladatelství FRAUS pro 7. a 8. ročník, nakladatelství NOVÁ ŠKOLA, s. r. o. pro 

7. ročník – Strunatci a nakladatelství TAKTIK pro 7. ročník. Pro vytvoření křížovky jsem 

použila generátor https://krizovky.org/, vlastní QR kódy jsem připravila pomocí 

https://www.qrgenerator.cz/. Aktivitu využívající metodu CLIL jsem vytvářela s pomocí 

výukových prezentací RNDr. Jana Řezníčka, Ph.D. získaných při studiu předmětu Biogeografie 

živočichů na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy.  

Celkem jsem vytvořila 24 aktivizujících úloh, z nichž 3 jsou využitelné při výuce systematické 

třídy plazi, 5 úloh je zaměřených na ptáky. Nejvíce prostoru – 16 úloh – jsem věnovala savcům, 

se kterými se v přírodě setkáme nejčastěji. Četnost jednotlivých aktivit řazených do třídy plazů, 

ptáků a savců zohledňuje nejen jejich výskyt v rámci učebnic přírodopisu, ale i můj subjektivní 

pohled na popularitu těchto tříd. Některé úlohy se zabývají jednotlivými řády, jiné jsou 

koncipované komplexněji. Snažila jsem se vymýšlet aktivity s ohledem na mezioborové vztahy 

a průřezová témata, která se zabývají osobnostní, sociální a environmentální výchovou. Žáci se 

při nich učí akceptovat názory svých spolužáků, uvědomují si hodnotu spolupráce, rozvíjejí 

komunikační schopnosti, pracují s dovedností něco tvořit a získávají odpovědný vztah k 

přírodě. Do mezioborových vztahů lze zařadit úlohy s přesahem do českého jazyka, zeměpisu, 

anglického jazyka, informatiky, výtvarné i dramatické výchovy.   

Vytvářela jsem aktivity, které by měly zatraktivnit část hodiny, proto je většina úloh 

uplatnitelná v rámci krátké časové dotace během jedné vyučovací hodiny, jiné však přesahují i 

do dalších hodin. Cílem většiny úloh je zopakování probrané látky, některé ale slouží jako 

motivační činnost při zahájení nového tématu. Pokud to povaha aktivity umožňovala, 

zaměřovala jsem se při tvorbě hlavně na tuzemské živočichy, se kterými se naši žáci mohou 

setkat v reálném životě (aktivita č. 7 zabývající se ptáky vyskytující se v blízkosti vody, aktivita 

č. 12 pro opakování vybraných řádů savců a jejich zástupců). V jednotlivých úlohách je pokaždé 

použita jiná metoda práce.   

Přílohy potřebné k jednotlivým úlohám, kterým předchází seznam příloh pro snadnější 

orientaci, jsem připravila k vytištění do závěrečné části práce. Názvy většiny obrázků a odkazy 

na použité zdroje jsou vzhledem k funkčnosti vytvořených materiálů pouze v seznamu 

použitých obrázků. Nejsou tak uvedeny přímo pod obrázkem, ale v seznamu jsou řazeny v 

pořadí stejném jako v přílohách. V seznamu použitých obrázků je pak uvedeno číslo přílohy, 

kde se dané obrázky vyskytují. Do příloh jsem také přiložila autorská řešení k aktivitám, kde 

se to dle povahy úloh vyžaduje. 
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Na základě své tříleté odborné praxe na 2. stupni ZŠ jsem si vědoma rozdílných postupů, jak 

zaujmout žáky a přimět je k přínosné spolupráci. Proto považuji zařazování obdobných aktivit 

za nezbytnost, která by se měla stát běžnou součástí moderní výuky i přes to, že české školství 

dlouhodobě pracuje s nedostatkem kvalifikovaných odborníků a dříve narození pedagogové 

často vyučují podle tradičních metod. Vytvořené aktivity plánuji využívat při výuce 

v následujících letech své praxe a bude mi potěšením, pokud vytvořené úlohy budou 

přinejmenším inspirací i dalším pedagogům při přípravách na hodiny přírodopisu.  
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Příloha č. 3  

Želví krunýř: Tank stvořený přírodou! 

(Kospertová, 2017) 

Želvy jsou jedněmi z nejstarších dosud žijících plazů vůbec. První druhy žily zhruba před 220 

miliony lety, daleko dříve než ještěři nebo hadi. Jejich předchůdce Eunotosaurus měl pouze 

zpevněnou kosterní základnu poskytující oporu pro využití dlouhých končetin. 

 

Jak se želvy schovávají 

Jedna z typických charakteristik želvy je zatahování krku do krunýře. Podle této schopnosti se 

dělí do dvou podřádů: skrytohrdlé želvy dokáží zatáhnout krk a hlavu pod páteř, zatímco 

skrytohlavé jí schovávají do krunýře na levou nebo pravou stranu. 

 

Z kolika částí se skládá přírodní pancíř? 

Želví krunýř se skládá ze dvou částí. Horní vrstva se nazývá karapax a tvoří ji rohovina. Spodní 

část zvaná plastron je kostěná. Dohromady jsou propojeny tzv. mosty. Kostěný podklad 

zajišťuje želvě sílu a pevnost. 

Uvnitř je prokrvený a chráněný okosticí. Jedná se tedy o velmi citlivou a živou strukturu. Před 

predátory a nepřízní počasí je pak chrání rohovinová vrstva. Pokud se želva zraní, pomáhá jí 

velmi vyvinutý imunitní systém. Rány se želvám hojí velice rychle a dobře. 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 16: Karapax                                                     Obr. 17: Želví krunýř  
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Anatomie krunýře 

Tělo želvy je s krunýřem přímo srostlé páteřními a žeberními kostmi. Želva proto není schopná 

ze svého krunýře vylézt. Horní vrstvu (karapax) tvoří 5 hřbetních, 8 žeberních a 24 postranních 

desek. Rozlišit některé velice podobné druhy želv lze tedy právě jen díky počtu desek a tvarem 

plastronu, tedy spodní kostěné části krunýře. Vnitřní část krunýře tvoří přibližně 60 kostí, vnější 

část pak štítové destičky z keratinu. 

 

Nedobytná oběť pro predátora 

Velká část suchozemských želv má těžký krunýř kupolovitého tvaru, který slouží jako ochrana 

proti predátorům. Ti potom nemají šanci uchopit tělo želvy do čelistí a rozdrtit. Naopak vodní 

želvy mají krunýř plochý a lehčí, aby mohly rychleji plavat a potápět se. 

Podle vzhledu spodní části krunýře se dá také rozpoznat pohlaví. Sameček má kostěný díl 

vypouklý nahoru, což mu pomáhá v páření. 
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Příloha č. 4 

 

 

ANO 

 

NE 

 

ANO 

 

NE 
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Příloha č. 5 

Opakování plazů – otázky                                                                  autorské řešení  

1. Plazi mají stálou tělesnou teplotu.        NE 

2. Plazi mají slizké tělo pokryté rohovitými šupinami, štítky nebo kostěnými destičkami.          

NE  

3. Největší rozvoj plazů nastal v druhohorách.        ANO  

4. Plazi žijí pouze na souši.        NE 

5. Hadi mají roztažitelné čelisti k polykání velkých soust.        ANO  

6. I když žijí plazi ve vodě i na souši, vajíčka kladou výhradně na souš.        ANO 

7. Želvy mají zuby ukryté v rohovitých čelistech.        NE 

8. Ještěři ani hadi nejsou zákonem chráněni.        NE  

9. Krokodýli mají ze stran zploštělý ocas.        ANO 

10. Plazi dýchají plícemi.         ANO 

11. Trávicí soustava plazů neústí do kloaky.        NE 

12. Prsty krokodýlů jsou spojené plovacími blánami.        ANO 

13.  Slepýš křehký nepatří mezi ještěry.        NE  

14.  Krokodýl, aligátor, kajman a kaviár jsou názvy rodů krokodýlů.        NE 

15.  Srdce krokodýlů je rozdělené na dvě síně a dvě komory.        ANO  

16. Plazi jsou odděleného pohlaví, oplození je vnější.        NE  

17. Některé želvy jsou býložravé.        ANO  

18.  Ještěři svlékají kůži v celku a hadi po částech.        NE 

19.  Pokud ještěrka odlomí ocásek, už jí nikdy nedoroste.        NE 

20.  Někteří ještěři jsou vejcoživorodí.        ANO  

21.  Kareta obrovská žije v moři a je býložravá.        NE 

22.  Hadi mají srostlá průhledná oční víčka.        ANO  

23.  Želvy mohou žít i přes 100 let.        ANO 

24.  Jacobsonův orgán je speciální smyslový orgán uložený v ocase.        NE 

25. Krokodýli žijí ve vodách, ve studených oblastech naší Země.        NE 
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Příloha č. 6 

Ptáci - stavba těla 

                        1 z     

                      2 v o l e 

  3 s                     b     

  r                     á     

  d             4 k l 5 o a k a   

  c         6 s   ř   s         

7 p e 8 l i c h á n í   t         

r   e       ň   d   e         

a   t       k   l   n         

c   k       y   a             

h   y                         

o       9 p á t e ř             

10 v e j c e                     

é       ř                     

        í                     

Vodorovně 

2. rozšířený jícen 

4. společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy 

7. výměna peří 

9. složená z obratlů 

10. samice kladou ... 

 

Svisle 

1. horní a dolní čelist 

3. ze dvou síní a dvou komor 

4. přeměněné přední končetiny 

5. obrysové pero tvoří prapor, brk a ... 

6. srostlé klíční kosti 

7. peří k udržení stálé tělesné teploty 

8. pera na křídlech 

9. pokryv těla ptáků 
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Příloha č. 7 

Ptáci - stavba těla                                                                          autorské řešení 

                        1 z     

                      2 v o l e 

  3 s                     b     

  r                     á     

  d             4 k l 5 o a k a   

  c         6 s   ř   s         

7 p e 8 l i c h á n í   t         

r   e       ň   d   e         

a   t       k   l   n         

c   k       y   a             

h   y                         

o       9 p á t e ř             

10 v e j c e                     

é       ř                     

        í                     

Vodorovně 

2. rozšířený jícen 

4. společný vývod trávicí, vylučovací a rozmnožovací soustavy 

7. výměna peří 

9. složená z obratlů 

10. samice kladou ... 

 

Svisle 

1. horní a dolní čelist 

3. ze dvou síní a dvou komor 

4. přeměněné přední končetiny 

5. obrysové pero tvoří prapor, brk a ... 

6. srostlé klíční kosti 

7. peří k udržení stálé tělesné teploty 

8. pera na křídlech 

9. pokryv těla ptáků 
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Příloha č. 8  
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Příloha č. 9  

Životní cyklus tučňáků císařských (Bartoš, Budský, 2009-2020) 

Před zahájením rozmnožování se tučňáci vydávají na dlouhé (několika měsíční) lovy na moře, 

při kterých se snaží co nejvíce vykrmit, aby poté přežili dlouhodobé hladovění. Tučňák císařský 

následně putuje až 30 dní (100 km) na hnízdiště, kde další měsíc probíhají námluvy a páření. 

Během námluv na sebe samci upozorňují zbarvením na lících a krku, kývou hlavami a 

pochodují v kolonii. Když se samec samici zalíbí, odcházejí stranou od kolonie, kde probíhá 

vzájemné seznamování. Po úspěšném „rande“ následuje páření a tučňáci se stávají pro 

následující rok párem. Po nakladení předají samice vejce samcům a samy se vrací do moře za 

potravou. Samci zahřívají vejce dalších asi 64 dní. Zahřívají vždy jen jedno vejce, které 

překrývají prokrveným záhybem kůže a drží ho na nohou. Jelikož si na ledě nestaví hnízdo, 

tisknou se s ostatními samci k sobě, aby se zahřáli v mrazu až -20°C. Samice se vrací v době, 

kdy se začínají líhnout mláďata, a samci odcházejí k moři, aby nakrmili sebe a následně i své 

potomky. Tento proces se několikrát opakuje. Tučňáci mají velmi dobře prostorově vyvinutý 

žaludek, díky němuž dokáží úsporně nakládat s potravou. K moři se přesouvají typickou 

kolébavou chůzí, která je velmi úsporná na spotřebu energie. V moři odpočívají na přilehlých 

ostrovech a plovoucích krách. Odrostlá mláďata se shlukují s ostatními mláďaty pro udržení 

teploty a oba rodiče odcházejí kvůli vyšším nárokům na potravu lovit na moře. Rodiče krmí svá 

mláďata natrávenou potravou přímo z volete. Když mláďata dorostou do období, kdy mohou 

vstoupit do vody, odchází spolu s rodiči k moři, kde dospívají několik let. Po dosažení pohlavní 

zralosti se vrací na hnízdiště.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 18: Životní cyklus tučňáka císařského 
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Příloha č. 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 19: Labuť velká                                                   Obr. 20: Kachna divoká  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 21: Lyska černá                                                    Obr. 22: Racek chechtavý   

 

labuť velká 
 

 

kachna divoká 
 

 

lyska černá 
 

 

racek chechtavý 
 

 

volavka popelavá 
 

 

čáp bílý 
 

 

ledňáček říční 
 

 

konipas bílý 
 

 

slípka zelenonohá 
 

 

kormorán velký 
 

 

husa velká 
 

 

potápka roháč 
 

 

plameňák růžový 
 

 

tučňák patagonský 
 

 

albatros stěhovavý 
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Obr. 23: Volavka popelavá                                             Obr. 24: Čáp bílý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 25: Ledňáček říční                                                  Obr. 26: Konipas bílý 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 27: Slípka zelenonohá  

 

 

 

 

                                                                                                    Obr. 28: Kormorán velký   
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Obr. 29: Husa velká                                                        Obr. 30: Potápka roháč  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 31: Plameňák růžový  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                      Obr. 32: Tučňák patagonský  

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 33: Albatros stěhovavý  
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Příloha č. 11 

 

 

- živí se hlavně býložravě 

- je největším vodním ptákem u nás 

- má dlouhý krk a bílé peří 

 

 

 

- živí se všežravě 

- výrazně se barevně liší samec od samice  

- noří hlavu pod hladinu, přezimuje u nás 

 

 

 

- živí se všežravě 

- staví si hnízda v porostech u vody 

- má černé peří a bílou lysinu na čele 

 

 

 

- živí se rybami, ale i hmyzem  

- žije v koloniích  

- přezimuje u moře, má světlé peří s černou hlavou 

 

 

 

- loví drobné ryby, ale i žáby 

- staví si hnízda na stromech 

- při letu má esovitě prohnutý krk 

 

 

 

- loví v blízkosti rybníků (žáby) 

- staví si hnízda na vyvýšených místech (komíny)  

- při letu má natažený krk  

 

 

 

- loví malé rybky a korýše, vrhá se střemhlav do vody 

- sedává na větvích nad hladinou vod 

- hnízdí v norách břehů  
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- živí se hmyzem 

- žije podél toků, ale i v blízkosti lidských obydlí 

- je drobným ptákem s bílou páskou přes oko  

 

 

 

- živí se drobnými živočichy, ale i rostlinami 

- žije v rákosu na březích rybníků 

- má červenou lysinu a dlouhé zelené nohy 

 

 

 

- loví ryby, potápí se 

- staví si hnízda na stromech u vody 

- má hákovitě ohnutý zobák a tmavé peří  

 

 

 

- živí se býložravě 

- hnízdí v rákosu na březích  

- je šedě zbarvená, často se pohybuje na souši  

 

 

 

- loví malé rybky 

- staví si hnízda z vodních rostlin 

- má tmavou chocholku na hlavě  

 

 

 

- živí se měkkýši, korýši i larvami 

- žije při mořském pobřeží 

- má dlouhé brodivé nohy, dlouhý krk a načervenalé zbarvení  

 

 

 

- loví ryby a hlavonožce v moři 

- žije v oblasti Antarktidy 

- snesené vejce překrývá kožním záhybem  

 

 

 

- loví ryby i hlavonožce  

- je výborným letcem nad mořskou hladinou 

- je největším mořským ptákem  
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Příloha č. 12 

 

 

 

Jedna vlaštovka jaro nedělá. 

 

 

Nelze z jednoho ojedinělého jevu 

vyvozovat závěry. 

 

 

Lepší vrabec v hrsti, nežli holub  

na střeše. 

Je lepší se spokojit s málem, než 

očekávat něco těžko dosažitelného a 

nejistého. 

 

 

Pečení holubi nelítají do huby. 

 

 

Nic není zadarmo. 

 

 

 

Když ptáčka lapají, pěkně mu 

zpívají. 

 

 

Používání lichotek při snaze získat 

někoho na svou stranu. 

 

Ranní ptáče dál doskáče. 

 

 

 

Pokud člověk vstane dříve, více toho 

stihne (dosáhne). 

 

Vrána k vráně sedá, rovný rovného 

si hledá. 

 

 

Člověk se přátelí s lidmi stejného 

ražení i podobnými zájmy. 

 

Potrefená husa nejvíc kejhá. 

 

 

 

Při kritice se nejvíce ozývá a 

protestuje ten, koho se to týká. 

 

Dočkej času jako husa klasu. 

 

 

 

Je třeba trpělivosti pro dosažený 

požadovaného cíle. 
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Příloha č. 13 

Savci – stavba těla a přehled hlavních skupin 

1) Vysvětli rozdíl mezi slovy línat a pelichat: 

 

 

2) Doplň text:  

a) Savci rozmělňují potravu zuby, ty se dělí na ____________, ____________, 

_____________ a _____________.  

b) Savci dýchají _____________. Vzduch nasávají do _________________, dál proudí přes 

_______________, ______________ a průdušnicí do _________________.  

c) Krev savců koluje v obězích - _____________________ a ____________________. 

 

3) Napiš, jestli tvrzení platí ANO/NE: 

Savci mají stálou teplotu těla. ______ 

Srdce savců tvoří 2 komory a 1 předsíň. ______ 

Savci jsou odděleného pohlaví. ______ 

Při rozmnožování u savců dochází k vnějšímu oplození. _____ 

Mláďata nesají mateřské mléko. _____ 

 

4) Seřaď, jak na sebe navazují orgány vylučovací soustavy (močový měchýř, ledviny, 

močovody, močová trubice).  

 

1. __________________ 2. _______________ 3. _________________ 4. ________________ 

 

 

5) Doplň tabulku:  

 

Třída: Savci 

Podtřída:  Podtřída: 

Nadřád: Vačnatí  Nadřád:  

 

 

6) Napiš 3 řády placentálů a ke každému z nich jednoho zástupce:  
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Příloha č. 14 

Savci – stavba těla a přehled hlavních skupin                         

1) Vysvětli rozdíl mezi slovy línat a pelichat:                                                 autorské řešení 

línají savci, pelichají ptáci, jde o pravidelnou výměnu srsti/opeření 

 

2) Doplň text:  

a) Savci rozmělňují potravu zuby, ty se dělí na řezáky, špičáky, třenové zuby a stoličky.   

b) Savci dýchají plícemi. Vzduch nasávají do dutiny nosní, dál proudí přes nosohltan, hrtan a 

průdušnicí do průdušek.  

c) Krev savců koluje v obězích – velkém (tělním) a malém (plicním). 

 

3) Napiš, jestli tvrzení platí ANO/NE: 

Savci mají stálou teplotu těla. ANO 

Srdce savců tvoří 2 komory a 1 předsíň. NE 

Savci jsou odděleného pohlaví. ANO  

Při rozmnožování u savců dochází k vnějšímu oplození. NE 

Mláďata nesají mateřské mléko. NE  

 

4) Seřaď, jak na sebe navazují orgány vylučovací soustavy (močový měchýř, ledviny, 

močovody, močová trubice).  

 

1. ledviny 2. močovody 3. močový měchýř 4. močová trubice 

 

 

5) Doplň tabulku:  

 

Třída: Savci 

Podtřída: Vejcorodí  Podtřída: Živorodí 

Nadřád: Vačnatí  Nadřád: Placentálové 

 

 

6) Napiš 3 řády placentálů a ke každému z nich jednoho zástupce:  

 

Např.: Hmyzožravci – ježek  

           Hlodavci – krysa  

           Šelmy – liška  

           Kytovci – delfín 
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Příloha č. 15 

 

 

 

 

PTAKOPYSK podivný 

 

 

JEŽURA australská 

 

 

vnější vzhled 

(končetiny, 

hlava, srst) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

potrava 

 

 

  

 

životní 

prostředí 

 

 

  

 

 

další informace 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ptakopysk podivný je savec, který klade vejce, ale jeho mláďata se živí mateřským mlékem. 

Pohyb ve vodě mu usnadňují plovací blány na všech čtyřech končetinách. Zvláštním znakem 

jsou jeho čelisti připomínající kachní zobák. Tento zobák mu umožňuje vyhledávání potravy 

ve vodě na základě elektrického pole jiných živočichů (elektrolokace). Živí se červy, larvami 

hmyzu a dalšími vodními živočichy ze dna toků, kteří při trávení neprocházejí žaludkem, 

jelikož ho ptakopysk nemá (Kostner, 2015). Tento živočich je endemickým druhem v řekách 

Austrálie a Nové Guineje.  

Ježura australská patří mezi malé savce žijící v Austrálii a na Nové Guineji. Svým vzhledem 

připomíná ježka, neboť je její hustá srst opatřena bodlinami. Silné nohy s mohutnými drápy 

umožňují snadnější přístup pod kůru stromů, do mravenišť i termitišť, kde zachycuje hmyz 

pomocí lepkavého jazyka. Stejně jako ptakopysk disponuje elektrosenzory, kterých má ovšem 

na svém čumáku mnohem méně než ptakopysk na zobáku. Samička uchovává nakladené 

vejce v kožním vaku na břiše. Vylíhnuté mládě zůstává ve vaku necelé dva měsíce, kde se 

živí mateřským mlékem (Telička, 2017).  



102 

 

 

 

 

 

 

 

plejtvák obrovský 

 

delfín skákavý 

kosatka dravá 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

 

 

plejtvák obrovský 

 

delfín skákavý 

kosatka dravá 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kosatka dravá 

 

delfín skákavý 

plejtvák obrovský 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

 

 

kosatka dravá 

 

delfín skákavý 

plejtvák obrovský 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

delfín skákavý 

 

kosatka dravá 

plejtvák obrovský 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

 

 

delfín skákavý 

 

kosatka dravá 

plejtvák obrovský 

vorvaň tuponosý  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

gorila horská 

 

šimpanz učenlivý 

orangutan sumatérský  

kočkodan husarský  

 

 

 

 

 

 

 

 

vorvaň tuponosý 

 

delfín skákavý 

kosatka dravá 

plejtvák obrovský 

 

 

 

 

 

 

vorvaň tuponosý 

 

delfín skákavý 

kosatka dravá 

plejtvák obrovský 

 

 

 

 

 

 

šimpanz učenlivý 

 

orangutan sumatérský  

gorila horská 

kočkodan husarský   

 

 

 

 

 

 

šimpanz učenlivý 

 

orangutan sumatérský  

gorila horská 

kočkodan husarský   

 

 

 

 

 

 

kočkodan husarský 

 

šimpanz učenlivý 

orangutan sumatérský  

gorila horská 

 

 

 

 

 

 

 

 

kůň Převalského 

 

zebra stepní  

osel domácí  

nosorožec tuponosý  

 

 

 

 

 

 

 

 

orangutan sumatérský 

 

šimpanz učenlivý 

gorila horská 

kočkodan husarský  

 

 

 

 

 

orangutan sumatérský 

 

šimpanz učenlivý 

gorila horská 

kočkodan husarský  

 

Příloha č. 16 
  

 

 

  
A1 KYTOVCI A3 KYTOVCI A2 KYTOVCI 

A4 KYTOVCI B1 PRIMÁTI 

B3 PRIMÁTI B4 PRIMÁTI 

B2 PRIMÁTI 

C1 LICHOKOPYTNÍCI 



103 

 

 

 

 

 

 

 

nosorožec tuponosý 

 

kůň Převalského  

zebra stepní  

osel domácí  

 

 

 

 

 

 

nosorožec tuponosý 

 

kůň Převalského  

zebra stepní  

osel domácí  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

osel domácí 

 

kůň Převalského  

zebra stepní  

nosorožec tuponosý  

 

 

 

 

 

 

osel domácí 

 

kůň Převalského  

zebra stepní  

nosorožec tuponosý  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zebra stepní 

 

kůň Převalského  

osel domácí  

nosorožec tuponosý  

 

 

 

 

 

 

zebra stepní 

 

kůň Převalského  

osel domácí  

nosorožec tuponosý  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

daněk evropský 

 

hroch obojživelný  

prase divoké  

tur domácí   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hroch obojživelný 

 

prase divoké  

tur domácí  

daněk evropský   

 

 

 

 

 

 

hroch obojživelný 

 

prase divoké  

tur domácí  
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D4 SUDOKOPYTNÍCI E2 HLODAVCI 
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Příloha č. 17 

 

Pět rad co dělat, když cizí pes napadne toho vašeho  

(Burza, 2017)  

Leckterý pejskař už to zažil a pro mnohé je to noční můra: co když se váš pes nepohodne s cizím 

a zakousnou se do sebe? Zkušený veterinář sestavil takzvaných „pět P“ pro řešení nepříjemné 

situace. 

„Hned na počátku je nutné konstatovat, že při takové kolizi se pohodová procházka stává 

hororem,“ říká František Zahrádka z plzeňské veterinární ordinace. Tady je jeho „pět P“ při 

napadení psa psem: 

 

1. Problém  

Pokud již došlo k napadení psa psem (nepodařilo se dostatečně předvídat situaci), zachovejte 

chladnou hlavu, i když se to zdá nesplnitelné. Mějte na paměti, že křik nebo fyzické řešení 

(kopance, bití, studená voda) situaci vždy jen zhorší.  

Tím se posiluje sebevědomí útočníka a vystavujete riziku napadení i sebe. Jako první je třeba 

učinit pokus o separaci peroucích se zvířat do bezpečné zóny a zajištění před opakovaným 

napadením. 

 

2. Prohlídka  

Pokud nedošlo k fatálnímu poškození a masivnímu krvácení, je třeba vyhodnotit rozsah 

poranění a následně zajistit první pomoc, pokud možno ve spolupráci s majitelem psího 

útočníka.  

Může se vám to zdát zvláštní, ale ošetření je nutné absolvovat u obou zvířecích bojovníků. 

Emoce v tento moment nejsou dobrým rádcem a na vzájemnou obhajobu je dost prostoru 

později. 

 

3. První pomoc 

Drobná poranění a viditelné rány ošetříme pokud možno co nejdříve standardním způsobem - 

lze použít převařenou vodu či běžné dezinfekční preparáty. „Osobně doporučuji na dezinfekci, 
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snížení bolesti a urychlení hojení například Vetericyn spray, který navíc neštípe a nepálí,“ 

doporučuje Zahrádka. 

Skrytá poranění necháme na vyhodnocení vždy veterinárnímu lékaři. Je třeba si uvědomit, že 

rána po kousnutí je vždy zhmožděná a rozsah poškození tkáně není na první pohled vidět.  

Obecné pravidlo: malá rána po zubu vždy koreluje s výraznou devastací poraněného místa. 

Stejně tak poškození vnitřních orgánů a řešení šokového stavu je vždy na posouzení ošetřujícího 

veterinárního lékaře. S tím souvisí i následující bod. 

 

4. Převoz k veterinárnímu lékaři  

Ideálně k tomu nejbližšímu. Při poranění osob samozřejmě i k praktickému lékaři nebo 

chirurgovi. „Po poskytnutí první pomoci je dle mého názoru vhodné vždy kontaktovat svého 

ošetřujícího veterinárního lékaře, který krom speciální péče a vyšetření zahájí následný 

ošetřovací postup poraněného zvířete. V tomto případě platí pravidlo, že dvakrát zbytečně je 

lepší než jednou pozdě. 

 

5. Pravidla slušného chování  

Ideálním řešením vzniklého konfliktu by měla být spolupráce obou majitelů psů. Co je třeba? V 

první řadě si předat kontakty a pak zajištění očkovacího průkazu obou psů.  

Následné navržení konstruktivního postupu je to, co nás v dané situaci odliší od našich psích 

bojovníků. Na společné hledání chyb, kdo za co může a kdo co zanedbal, je dost času později. 

Důležité je umět zachovat chladnou hlavu a uvědomit si, že příště to může být obráceně. 
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Příloha č. 18 

 

Funkce částí žaludku přežvýkavců (Reece, 2010)  

 

 

 

Žaludek skotu se skládá ze čtyř částí. První tři části – bachor, čepec, kniha – představují 

předžaludek. Tyto části předchází vlastnímu žaludku zvanému slez. 

 

 

V bachoru se potrava a vysokým obsahem vlákniny provlhčuje a začíná kvasit. Pomocí 

neustálých pohybů bachoru se potrava promíchává. 

 

 

Čepec funguje na bázi pumpy, která umožňuje přesun tekutin z bachoru a zpátky, proto je 

v bachoru stále dostatek vlhkosti. Přes čepec se dostává řídký obsah bachoru do knihy, dále 

ovlivňuje zpětné vyvržení sousta do dutiny ústní a následné přežvýkání. 

 

 

V knize dochází k dalšímu kvašení a vstřebávání natrávené potravy. Potrava se přes knihu 

přemisťuje z čepce do sleze. 

 

 

Slez představuje vlastní žaludek, kde dochází ke klasickému trávení. Výhodou přežvýkavců 

je trávení vlastních mikrobů, které vznikli při kvašení v předchozích procesech. 
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Příloha č. 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 58: Slepá mapa světa, část A 
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Obr. 59: Slepá mapa světa, část B 
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Obr. 60: Slepá mapa světa, část C 
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Obr. 61: Slepá mapa světa, část D 
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Příloha č. 20 
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Příloha č. 21  

 

skunk skvrnitý 

medvěd grizzly  

vačice opossum  

bizon americký  

lama alpaka   

kapybara vodní 

psoun prériový  

mravenečník velký 

jelen evropský 

liška obecná 

prase divoké 

žirafa síťovaná  

hroch obojživelný 

gazela Thomsonova  

slon africký 

tapír indický  

tygr bengálský  

slon indický 

panda velká  

ptakopysk podivný 

koala medvídkovitý  

klokan obrovský  

medvěd lední  

tuleň Weddellův  

 

 

  



114 

 

Příloha č. 22 

Velryby a delfíni v řeckých vodách hynou kvůli spolykaným plastům 

(ČTK, Novinky.cz, 2019, upraveno)  

Studie zkoumající mrtvé velryby a delfíny vyplavené na březích Řecka zjistila, že jejich žaludky 

obsahují znepokojivě velké množství plastů, které jim mohou přivodit pomalou a bolestivou 

smrt.  

 

V nejotřesnějším případě našli vědci v těle přes pět metrů dlouhého mladého vorvaně 

obrovského, vyplaveného na ostrově Mykonos, dohromady 3,2kg  plastů. Ty mu ucpaly trávicí 

trakt a způsobily nadměrné zvětšení jeho žaludku, zatímco umíral na nedostatek potravy. 

Vorvani obrovští jsou ohroženým druhem, který ve Středozemním moři čelí také nebezpečí 

srážek s loděmi a zamotání se do rybářských sítí. Vadí jim také hlukové znečištění vznikající 

průzkumnými vrty pro těžbu ropy a plynu. 

 

Studie zveřejněná v časopise Marine Pollution Bulletin je podle jejích tvůrců výsledkem dosud 

nejrozsáhlejšího výzkumu v oblasti Středozemního moře. Prokázala, že vorvani obrovští jsou 

druhem nejhůře postiženým polykáním plastů. 

„Šest z deseti nalezených exemplářů mělo plasty ve svých útrobách,” uvedl Alexandros Frantzis 

z aténského Institutu pro výzkum mořských kytovců, který výzkum vedl. 

„Množství nalezených odpadků je velmi vysoké a mělo by vyvolat poplach,” řekl agentuře AP. 

„Nyní je to něco běžného. Není to tak, že nějaké zvíře náhodně spolykalo plasty.” 

 

Studie dále zjistila, že devět z 34 velryb, sviňuch a delfínů vyplavených na řeckém pobřeží v 

letech 1993 až 2014 spolykalo plastový odpad ve velkém objemu. Tři zvířata kvůli tomu 

uhynula. Podle Frantzise představují obrovský problém plastové sáčky, které z odpadu 

plujícího v mořích tvoří největší část. 

Středomoří je podle nevládních organizací Greenpeace a World Wide Fund for Nature jedno z 

nejznečištěnějších moří na světě, pokud jde o odpadky plovoucí na hladině nebo spočívající na 

jeho dně. 
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Příloha č. 23 

Šimpanz (Pan) – nejpodobnější člověku  

(Zikán, 2012, upraveno)  

Šimpanzi se vyskytují ve dvou druzích v rovníkové Africe – šimpanz učenlivý a šimpanz 

bonobo. Obývají deštné pralesy, vlhké i suché lesostepi a savany a horské lesy až do nadmořské 

výšky 3000m. Dávají přednost spíše mírně vlhčím oblastem, avšak nezdržují se dlouho v 

bažinatých oblastech. Podle genetické analýzy je člověk nejbližším příbuzným šimpanze.  

 

Charakteristika stavby těla 

Šimpanz je velký primát řídce pokrytý tmavou srstí. Obličejová část a konce končetin jsou lysé. 

Oproti gorile mají drobnější lebku, mozkovna je kratší, ale velká, nadočnicové oblouky jsou 

menší a výrazné. Jejich mozek patří k nejdokonalejšímu mezi primáty, ale nedokáží svým 

nervovým systémem ovládat hlasivky do té míry, aby byli schopni jakékoliv mluvené řeči. 

Rozdíl mezi pohlavími se projevuje především velikostí jedinců. Samice dosahují hmotnosti 

okolo 40kg, samci dosahují až 60kg. Velikost dospělého jedince může být až 1,5m. Horní 

končetiny jsou o něco málo delší než spodní.  

 

Potrava 

Šimpanzi jsou z hlediska potravy všežraví. Specializují se na energeticky výhodnou stravu 

(např. ořechy), kde z malého množství potravy získávají více živin, ale musí absolvovat více 

úsilí k jejímu získávání či úpravě. Dokáží rozlišit rostliny na jedlé a jedovaté, a na rostliny 

sloužící k výrobě nástrojů.  

 

Pohybové dovednosti 

Šimpanzi se pohybují jak na zemi, tak i na stromech. V komplikovaném pralesním porostu se 

šimpanzi dokáží pohybovat až rychlostí 45km/h. Ve stromoví se často zavěšují, obratně šplhají 

a ručkují. Při lovu byly pozorovány i skoky ze stromu na strom, jsou však limitováni svou 

hmotností a nosností větví.  
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Rozmnožování 

Po páření, zpravidla s dominantním samcem, se po zhruba 240 dnech narodí jedno mládě. 

Období kojení bývá až 3 roky a ještě další dva roky matka o potomka pečuje – stavba hnízda, 

shánění potravy a podpora v tlupě. Pohlavní dospělost nastává po pěti letech, sociální dospělost 

o další dva roky později. Průměrná délka života šimpanzů je 45 let. 

 

Stavba hnízd 

Šimpanzi budují hnízda ve větvích, kde jsou chráněni před dravci. Jsou spleteny ze silných větví 

a vystlány měkkým materiálem. Hnízda mohou být použita i několikrát, ale zpravidla se staví 

nová. 
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Příloha č. 24  

Židličkovaná – seznam výroků 

PRAVDIVÁ TVRZENÍ  

1. Savci žijí v různých prostředích po celé Zemi.             

2. Plejtvák obrovský je největší savec.  

3. Koala se živí listy blahovičníku.  

4. Letouni se orientují pomocí echolokace.  

5. Hraboš polní může způsobovat velké škody v zemědělství.  

6. Liška obecná žije samotářsky.  

7. Savci mají stálou tělesnou teplotu.  

8. Sloni jsou největší suchozemští živočichové.  

9. Na Madagaskaru žijí lemuři.  

10. Jedna část žaludku přežvýkavců se nazývá kniha.  

11. Lichokopytníci se živí býložravě.  

12. S delfínem se můžeme setkat i ve Středozemním moři.  

13. Kuna skalní má bílou náprsenku a kuna lesní žlutou.  

14. Upíři jsou zástupci letounů.  

15. Bělozubka nejmenší je naším nejmenším savcem.  

16. Vačnatcem žijícím v Severní Americe je vačice opossum.  

17. Lišky přenášejí chorobu zvanou vzteklina.   

18. Mláďata králíků se rodí slepá a holá.  

19. Nejrychlejším savcem na Zemi je gepard.  

20. Tuleni se mohou živit i tučňáky.  

21. Sloni jsou březí až 22 měsíců.  

22. Slon indický má menší uši než slon africký.  

23. Sudokopytníci opírají hmotnost těla o dva prsty.  
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24. Zebry žijí ve velkých stádech.  

25. Vlk obecný je v České republice chráněným druhem.  

26. Klokani používají ocas k udržení rovnováhy při skoku.  

27. Hrabavé nohy má ježura australská.  

28. Savci jsou odděleného pohlaví.  

29. Savci dýchají plícemi.  

30. Savci mají srdce rozdělené na dvě síně a dvě komory.  

 

NEPRAVDIVÁ TVRZENÍ  

1. Netopýři mají na svých horních končetinách peří k letu.  

2. Šimpanzi si budují nory, ve kterých spí.  

3. Všichni savci rodí holá bezmocná mláďata, o které musí rodiče pečovat.  

4. U savců dochází k vnějšímu oplození.  

5. Ptakopysk podivný žije na Madagaskaru. 

6. Vačnatci žijí pouze v Austrálii.  

7. Krtek má dobře vyvinutý zrak.  

8. Lenochodi patří mezi velice aktivní jedince.  

9. Hlodavci mývají ve vrhu jedno až dvě mláďata. 

10. Bobr evropský patří mezi hmyzožravce.  

11. Vejcorodí savci nesají mateřské mléko. 

12. Hlodavci mají dva páry hlodavých zubů v každé čelisti.  

13. Psovité šelmy se živí býložravě.  

14. Kočky nemají zatažitelné drápy.  

15. Tchoř a kuna patří mezi kočkovité šelmy.  

16. Panda velká žije v afrických nížinách.  

17. Jedním ze zástupců sudokopytníků je nosorožec.  
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18. Prase divoké je přežvýkavec.  

19. Orangutani se vyskytují hlavně v oblasti Austrálie a Nového Zélandu.  

20. Žaludek přežvýkavců se skládá z pěti částí.  

 


