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Přílohy

Rozhovor křesťanství ve výuce na prvním stupni 
základní školy

• Považujete za důležité, aby dnešní společnost byla informovaná 
o křesťanství? 

Nedůležité – málo důležité - spíše nedůležité – důležité – velmi důležité

• Vědí lidé, o čem je křesťanství, z čeho vychází a co hlásá? (Povědomí 
o svátcích, svatých, Bibli, Ježíši....) Myslíte si, že má společnost v této oblasti 
dostatečné znalosti? 

• Měli by nějaké informace o křesťanství dostat i žáci 1. stupně? Jaké?

• Rozdělila jsem křesťanství do třech oblastí: svátky a svatí, biblické příběhy 
a základy křesťanství. Které z nich ve výuce během všech pěti let 
začleňujete?

• O kterých svátcích a svatých se s žáky bavíte? (Vánoce Velikonoce, advent, 
půst, „dušičky“ sv. Václav, sv, Ludmila, sv. Vojtěch, Cyril a Metoděj, 
sv. Anežka Česká,...)

• Zmiňujete v souvislosti se svátky také křesťanský rozměr svátku? Vánoce 
(narození Ježíše) Velikonoce (smrt a vzkříšení JK)....podle předchozí 
odpovědi.
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• Je učebnic13 otázek, které byly e (kterou používáte) v tomto směru 
dostačující? Používáte při výuce i jiné materiály (jinou učebnici, pracovní 
listy, CD ROM....)? Jaké?

• Jaké činnosti spojujete s tématem svátků a světců (výtvarné, hudební, 
exkurze, besedy…)?

• Čtou vaši žáci v průběhu prvního stupně nějaké biblické příběhy? Jaké? 

• Jsou tyto texty obsaženy v čítankách, jiných učebnicích nebo jsou 
prezentovány jako dodatková četba?

• Používáte pro seznámení žáků s biblickými příběhy i jiné materiály (obrázky, 
video, divadelní představení…)

• Dozvědí se žáci „o čem“ je křesťanství, jak vzniklo, na čem stojí, co je kostel, 
k čemu slouží atp.?

• Jaké k tomu používáte prostředky? (besedy, návštěva kostela...)
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Dotazník pro učitele anglického jazyka na 1. stupni 
ZŠ

Ve kterém ročníku se na vaší škole začíná vyučovat anglický jazyk?

Považujete za  důležité zahrnovat kulturní témata do hodin angličtiny na 1. stupni 
základní školy? 

Označte na škále od 1 (nedůležité) do 5 (velmi důležité). Připište stručné 
odůvodnění.

 1   2    3    4    5   

Jakou učebnici při výuce angličtiny používáte?

Získají vaši žáci z této učebnice nějaké informace o Velikonocích?

Zařazujete téma Velikonoc do hodin angličtiny? Pokud ano, ve kterém ročníku.

Následující otázky jsou určeny respondentům, kteří zařazují Velikonoce do výuky  
anglického jazyka.

Učíte žáky o  smyslu a přínosu Velikonočních svátků? Pokud ano, zakroužkujte, 
případně dopište, čeho se výuka o Velikonocích týká.

• tradice 
• typická jídla
• symboly
• začátek jara
• křesťanský význam
• další …........................................
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Jaké materiály používáte při výuce na téma Velikonoce?

• audio (kazety, CD)
• “chants” (skandované verše), básničky
• diskuze
• hry
• dramatizace
• písničky
• učebnice
• videa
• pracovní sešity
• pracovní listy
• další …....................................................

Používáte při výuce jen učebnici, tvoříte si své vlastní materiály nebo využíváte i jiné 
zdroje (např. internet, další učebnice)?

Děkuji za spolupráci a čas, který jste tomuto dotazníku věnovali.

S pozdravem Marie Vrbová
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