
 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 

 

 

 

 

 

 

 

2016       Jana Nováková  



2 

 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Pedagogická fakulta 

 

 

 

 

 

 

Environmentální výchova na základní škole  

Červené Pečky 

Jana Nováková 

 

 

 

Katedra pedagogiky 

Vedoucí práce: PhDr. Alena Thorovská 

Studijní program: Specializace v pedagogice  

Kombinované B-BI-PG 

 

2016 



3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci na téma „Environmentální výchova na základní 

škole Červené Pečky“ vypracovala pod vedením vedoucího bakalářské práce 

samostatně za použití v práci uvedených pramenů a literatury. Dále prohlašuji, že 

tato bakalářská práce nebyla využita k získání jiného nebo stejného titulu. 

 

Datum 

 

 ………………………………………………………... 

    podpis 

 



4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  PODĚKOVÁNÍ 

Ráda bych touto cestou poděkovala PhDr. Aleně 

Thorovské, za její ochotu, cenné rady a vstřícnost 

při vedení mé bakalářské práce. 

 

…………………………………………………….. 

    Jana Nováková 

 



5 

 

 

NÁZEV: 

Environmentální výchova na základní škole Červené Pečky 

AUTOR: 

Jana Nováková 

KATEDRA: 

Katedra pedagogiky 

VEDOUCÍ PRÁCE: 

PhDr. Alena Thorovská 

 

ABSTRAKT: 

 Bakalářská práce s názvem „Environmentální výchova na základní škole Červené 

Pečky“ upozorňuje na možnosti realizace environmentální výchovy na základní škole. 

V teoretické části jsou objasněny základní environmentální a pedagogické pojmy, 

metody práce ve výuce, směry a důvody, proč environmentálně vychovávat. 

Praktická část je rozdělena do dvou projektů zaměřených na vodu. Projekt na prvním 

stupni má žáky obohatit o vědomosti a zkušenosti související s vodou. Na druhém 

stupni se věnuje rybníkům v okolí školy. Praktická část navazuje na dotazníkové 

šetření, které bylo provedeno prostřednictvím dotazníku. V obou projektech se klade 
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1.  ÚVOD 

Motto: Když jsme se naučili létat ve vzduchu jako ptáci a potápět se do vody jako 

ryby, zbývá nám naučit se žít na Zemi jako lidé. 

         Georgie Bernard Shaw 

Úkolem bakalářská práce s názvem „Environmentální výchova na základní škole 

Červené Pečky“ je zjistit, jak silný je vztah žáků k přírodě a zrealizovat projekt 

environmentálního charakteru. Cílem je vytvořit v žácích kladný vztah k přírodě, 

k rodnému kraji a pochopit základní zákonitosti v přírodě. Na základní škole 

v Červených Pečkách pracuji již dvacet let a čtyři roky zastávám funkci koordinátorky 

EVVO. Za tyto roky stále více pozoruji, jak pasivně žáci tráví volný čas u počítačů a 

vedou nezdravý životní styl. Proto je potřeba odvést pozornost žáků od konzumního 

způsobu života, kdy spolu s rodiči vyjíždí na rodinné výlety do obchodních center, 

kde tráví celé víkendy, a od počítačových her, které je pobízejí pouze k hrubosti a 

násilí. Environmentální výchovu považuji za velmi důležitý prvek ve výchově a 

vzdělávání na základních školách, který je třeba upevnit v žácích v co nejranějším 

věku. Environmentální výchova se zabývá přírodními složkami, jako je ovzduší, půda, 

voda, atd. Tyto složky životního prostředí jsou stejnou měrou velice důležité, ale také 

velmi obsáhlé. Zvolila jsem proto pouze jednu složku životního prostředí – vodu. 

Rozhodla jsem se zabývat problematikou vody, která se stává nedostatkovou 

tekutinou světa. Tento problém už zasáhl i naši zeměpisnou šířku, kdy v létě je 

nedostatek srážek a v zimě nesněží. V teoretické části jsem se nejprve 

věnovala vysvětlení vybraných teoretických pojmů. Dále vzhledem k praktické části, 

kterou jsem realizovala v základní škole, jak na prvním, tak na druhém stupni, 

charakterizuji obě vývojová období zúčastněných žáků. Důvodem k vypracování této 

práce je fakt, že ochrana životního prostředí je v současné době nutností a je třeba 

na environmentální problémy poukázat co nejdříve, a to už v mateřských i základních 

školách. Vlastní projekt věnovaný vodě jsem uskutečnila v předmětu environmentální 

výchova, který mimo jiné na této škole učím. Projekt byl realizován v rámci jedné 

vyučovací jednotky nebo v bloku – v rámci jednoho dne dle náročnosti daného 

tématu. Tato bakalářská práce je zaměřena na možnosti realizace environmentální 

výchovy pomocí praktických činností. Je nepochybné, že toto zapojení žáků do dění 

v oblasti životního prostředí poskytlo naší škole četné zkušenosti, kterých je využito 
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k rozvoji v této oblasti. Cílem této práce je zvednout děti od stolu s počítačem a 

ukázat jim krásu okolí, poznat prostředí, ve kterém žijí a získat k němu kladný vztah. 

Dovést je k zamyšlení, jak je voda důležitá pro živé organizmy, nenahraditelná nejen 

pro člověka a uvědomovat si dopady našeho chování na ni. Předmětem mého 

zkoumání bylo zjistit, jak silný vztah k přírodě mají současní žáci základních škol a 

jestli se tento vztah s vyšším věkem snižuje či zvyšuje. Výzkumným souborem byli 

především žáci naší základní školy a žáci z okolních obcí základních škol v okrese 

Kolín a Kutná Hora.  

2.  TEORETICKÁ ČÁST 

2.1.  Vymezení teoretických pojmů environmentálního směru 

2.1.1.  Environmentální výchova  

Environmentální výchova se zabývá výchovným a vzdělávacím úsilím s cílem 

zvyšovat spoluodpovědnosti lidí za současný i příští stav přírody a životního 

prostředí. Cílem je naučit se řešit různé problémy spojené s péčí o přírodu, 

utvářet hodnotovou orientaci ekologického směru, tudíž na nekonzumní a 

duchovní kvalitu života, hledat příčiny ekologické krize1. Ekologická krize je 

evidentní na lokální a regionální úrovni než na úrovni globální. Na úrovni globální 

je jen těžko předvídatelná.                                                                                                                                                                                    

(Dlouhá in  kolektiv autorů, 2009, str. 77.).                                                     

V pedagogické oblasti se jedná o soulad ekologických poznatků s citovými a 

smyslovými prožitky, které pomáhají nalézt lásku k přírodě, úctu ke všemu 

živému. (Máchal, 2008, str. 17.). Poprvé se pojem „environmentální výchova“ 

objevil na konferenci Mezinárodní unie ochránců přírody (IUCN) v roce 1947, jak 

uvedl Palmer. V roce 1977 v Tbilisi na První mezivládní konferenci o 

environmentální výchově byl zformulován jeho cíl. Definic environmentální 

                                                                 

1
Závažný nesoulad ve vztazích mezi přírodou a lidskou společností, kdy je příroda těžce poškozována a 

bezohledně využívána pro krátkodobý prospěch. Ekologická krize se projevuje zřetelným nesouladem mezi 
stále se stupňujícími hmotnými požadavky lidí a postupně vyčerpanými a ničenými přírodními zdroji. 
Charakteristickým důsledkem této situace je obtížně napravitelné porušení přirozené rovnováhy 
v ekosystémech. Pojem ekologická krize se nejčastěji používá v globálním měřítku. (Máchal, 2008, str.16) 
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výchovy je víc, ale mně se nejvíce zamlouvá tato: Environmentální výchova je „ … 

veškeré výchovné a vzdělávací úsilí, jehož cílem je především: zvyšovat 

spoluodpovědnost lidí za současný i příští stav přírody a životního prostředí, 

rozvíjet tvořivost, citlivost a vstřícnost lidí k řešení problémů péče o přírodu, 

utvářet ekologicky příznivé hodnotové orientace, které kladou důraz na 

dobrovolnou střídmost, na nekonzumní duchovní kvality lidského života, hledat 

příčiny ekologické krize a cesty k jejímu řešení.“ (Jančaříková, 2010) 

 

2.1.2.  Proč environmentálně vychovávat? 

Jedná se nám o změnu postoje žáků, kteří začali žít jednoduchým konzumním 

životem  a myslím si, že tito žáci nejsou vůbec šťastní. Proto se snažíme ovlivnit 

jejich myšlení, jednání a vůbec změnit jejich životní styl. 

2.1.3.  Posun environmentálního myšlení 

Člověk jako jiné živé organismy ovlivňuje prostředí. První nepatrný vliv na prostředí 

měl Homo sapiens, který ovlivňoval prostředí pouze lokálně, dočasně a vratně. Homo 

sapiens sapiens už zasahoval do přírody zásadněji lovem velké zvěře, vynalezl oheň, 

se kterým vypaloval vegetaci. Stále využíval pouze vlastní sílu, proto narušení 

prostředí nemělo fatální následky. Změny s člověkem, co by zemědělcem a 

pastevcem, tedy v holocénu, nastaly se vznikem polí a pastvin. Lidé se rozšířili do 

doposud neosídlených částí Evropy, Asie, Ameriky. Stavěli si nová obydlí, 

domestikovali rostliny a živočichy. Vznikly tak zcela nové ekosystémy. V tomto 

období začínají lidé ovlivňovat prostředí jen regionálně, ale už dlouhodobě a 

nevratně. Další významná změna nastala s tzv. průmyslovou revolucí, tj. asi před 300 

lety. S vynálezy strojů, využíváním fosilních paliv, dopravy a objevem anorganických 

hnojiv se zvýšil výnos z polí. S anorganickými hnojivy se změnila struktura chemické 

a fyzikální vlastnosti půdy. Poslední období, které trvale a nevratně působí na 

přírodní prostředí, se nazývá industriální. Toto období lze charakterizovat obdobím 

nezvratných změn v globálním měřítku. Změnami prochází atmosféra i hydrosféra. 
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Produkce ekosystémů je „ přivlastňována “2 člověkem. Asi 30-40% slunečního záření 

je využito k fotosyntéze, kterou potřebuje člověk k produkci potravin a průmyslových 

plodin. (Dlouhá a kol., 2009) 

2.1.4.  Vztah k přírodnímu prostředí 

Vztah k přírodnímu prostředí obecně obnáší soubor postojů, potřeb a schopností 

spojené s přírodou, životním prostředím, se zvířaty nebo místem. Specifičtěji se 

zabývá postoji k třídění odpadu, ke hmyzu, k pobytu v divočině. Dnes se nejvíce 

zaměřujeme na vztah lidí k přírodnímu prostředí. Ekopsychologie zkoumá 

environmentální postoje – panský, náboženský, partnerský. Ekologické vědomí – je 

mezi populací různé. Je důležité, aby se prohlubovalo a zároveň rozšířilo. S tím 

souvisí motivace pro ochranu přírody. Environmentální odpovědnost – vyjadřuje 

ochotu chovat se environmentálně i v místech, kde nás k tomuto chování nenutí 

žádné normy, předpisy nebo vyhlášky. Environmentální zájem – se rozlišuje podle 

typu ochrany na egoistický, sociálně altruistický a ekocentrický.                                                                                

Environmentální inkluze – udává míru, jak jedinec zapadá do přírody.        

Environmentální identita – vystihuje míru ztotožnění jedince s idejemi 

environmentalisty.                                                                                                   

Velký význam pro člověka je potřeba kontaktu s přírodním prostředím. Má vliv 

z hlediska tělesného, duševního a duchovního zdraví.                                            

Dále se zkoumá vývoj vztahu dětí k přírodě – jejich přesvědčení o důležitosti 

přírodního prostředí a potřeba jeho ochrany. Neméně důležitý je vztah ke zvířatům  a 

vztah ke konkrétním místům. Tímto se zabývá psychologie místa.                                                                                                  

(Dlouhá a kol., 2009).  

2. 2.  SMĚRY ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVY 

Environmentální výchova je širokým pojmem a můžeme si představit mnohé. Proto 

se začala specializovat a členit na jednotlivé směry. V této práci není stěžejním se 

                                                                 

 

2
 Vitousek, P.M. – Mooney, H.A. – lubochenceo, J. – Melillo, J. M.: human Domination of Earth´s ecosystems. 

Science, 277, 1997, s. 494-499 
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zabývat všemi směry, jen si vytvořit jasnější představu. Mým nejbližším směrem je 

   „ výchova pro udržitelnost“, kde žáci musí nejdříve pochopit problematiku a potom 

se aktivně zapojují do řešení problému. 

Ekologická výchova – pozitivistický proud 

Pojem ekologická výchova má v České republice zakořeněný název, proto je někdy 

synonymně zaměňována s environmentální výchovou, jak to používá např. Máchal 

(2000), nebo Horká (2005). V současné době se však environmentální výchova jeví 

jako nadřazená ekologické výchově. Ekologická výchova je tedy směr 

environmentální výchovy, kde se klade důraz na poznávání přírody. Počátky lze najít 

v devatenáctém století, kdy nadšenci přírody vytvářeli spolky. Na začátku dvacátého 

století začaly vznikat dětské a mládežnické spolky jako je například skaut. Tyto 

spolky byly a jsou doslova nenahraditelné, protože děti žijí, učí se a hrají si přímo 

v přírodě. Od sedmdesátých let začala vznikat další občanská sdružení například na 

ochranu přírody Hnutí Brontosaurus nebo Český svaz ochránců přírody. 

Cíle ekologické výchovy se vyvíjejí s proměnou v čase. V šedesátých letech to byly 

cíle k výchově k ochraně přírody, v osmdesátých letech k výchově k péči o životní 

prostředí. Jádrem ekologické výchovy je rozumovými prostředky poznávat přírodu a 

nejlépe přímo v přírodě. V současné době se zaměřujeme přímo na jednotlivé 

ekosystémy. Tak vznikla například lesní pedagogika, která se zaměřuje na 

poznávání lesa. Základem je přímý kontakt s přírodou, naučné výlety do přírody 

s výkladem, výšlap po naučné stezce nebo jen pozorování v přírodě. 

(Činčera, 2007). 

2.2.1. Globální výchova 

Tento směr environmentální výchovy vznikl v osmdesátých letech minulého století 

v Yorku. V České republice je známá z publikací G. Pika a D. Selbyho z 80. let. 

Globální výchova se stala inspirací pro některá střediska ekologické výchovy. 

Začátkem 21. století se u nás tímto směrem zabývají sdružení Člověk v tísni nebo 

Společnost pro fair trade. 

Cíle globální výchovy jsou velice rozmanité, v České republice propojuje reflexi 

globálních problémů země. 
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Dle Pikeho a Selbyho: 

 uvědomění systému (žáci umí myslet systémově v podobě světa) 

 uvědomění si pohledu (umět přijmout jiný pohled než svůj) 

 pochopení vlastního vztahu k planetě (orientace na globální vztah k celé 

planetě Zemi) 

 vědomí zapojení a připravenost (aktivní zapojení do globálních problémů) 

 vědomí procesu (pochopení, že k určitému cíli probíhá procesem) 

(Činčera, 2007). 

 

 

Globalizace a výchova 

Globalizace se projevuje v rovinách ekonomiky, sociologie, pracovní, kulturní a 

etické, proto se i v těchto rovinách odvíjí výchova a vzdělávání.                                      

(Dlouhá a kol., 2009). 

2.2.2.  Výchova k udržitelnosti a kritický přístup 

Pojem „trvale udržitelný rozvoj“ je znám od konce osmdesátých let, kdy na konferenci 

OSN v Rio de Janeiro v roce 1992 byl představen a plní funkci pro řešení 

environmentálních problémů. Tento směr měl pro svou obsáhlost široký rozměr 

mnoho kritiků, proto od devadesátých let vznikl současně ještě jeden směr „kritický“. 

Oba tyto směry byly zaměňovány, začal se užívat obecný pojem „výchova pro 

udržitelnost“. 

Rozvoj akčních kompetencí v environmentální oblasti, studentův samostatný názor 

bez ohledu na názor učitele dle Mogensena. Žáci musí pochopit problematiku a 

aktivně se zapojit do řešení daného problému. Tímto směrem se zabývá více 

představitelů, proto bych ráda zmínila ještě alespoň Geoffa Coopera, který klade 

důraz na spojující principy i v analýze cílů výchovy k trvale udržitelnému rozvoji: 

 v rovině znalostí a pochopení – pochopit ekologické procesy  

 v rovině dovedností schopnosti spolupráce, naslouchání, kritické myšlení 

 v rovině hodnot a přístupů – aktivní účast při zlepšování životního prostředí 
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Deset základních kompetencí podle Coopera tvoří: sebeúcta a sebedůvěra, 

spolupráce, důvěra a empatie, komunikativní dovednosti včetně vyjednávání a 

rozhodování, schopnost kritického myšlení, laterální myšlení a řešení problémů, 

schopnost převzít odpovědnost, myšlení do budoucna, pocit sounáležitosti 

s přírodou, kreativita, představivost a vnímavost, znalost ekologických, sociálních, 

demokratických a politických systémů, schopnost sebereflexe a hodnocení.                                                                                              

(Činčera, 2007). 

Jeden z rysů je důraz na přímé ovlivňování akčních kompetencí studentů. Pod vlivem 

Mogensena se vyučuje v delších projektech, kdy se vytyčí konkrétní problém, 

nashromáždí se informace, diskutuje se o problému. Tato aktivita se může doplnit o 

hru s rolemi a na závěr se navrhne doporučení a zpracuje výstup. (Činčera, 2007) 

2.2.3.  Udržitelný rozvoj 

Počátkem udržitelného rozvoje bylo vydání knihy Meze růstu3, která upozorňuje na 

stále vyšší spotřebu a následně vyčerpání zdrojů surovin. Na již zmíněnou knihu 

navázala zpráva Naše společná budoucnost, která definovala pojem udržitelného 

rozvoje. Podle této zprávy je trvale udržitelný rozvoj takový způsob rozvoje, který 

uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací 

naplňovat jejich vlastní potřeby.4(Mezřický, 2005).  

2.3.  Vymezení pedagogických pojmů 

2.3.2.  Mladší školní věk – od 6 let - do 11 let, školní vymezení 1. – 5. třída  

I. stupeň základní školy 

Tělesný vývoj – plynulý růst, na konci tohoto období dochází ke zviditelnění 

pohlavních znaků (souvisí s pubertou), zlepšuje se koordinace a ovládání pohybů 

(dozrává centrální nervová soustava). Hlavní činností se stává učení. Vytváří se 

pokroky v poznávacích procesech, zkvalitňuje se pozornost. Roste slovní zásoba, 

rozvíjí se řeč a paměť. Myšlení je nejprve konkrétní, poté abstraktní. Velký význam 

pro rozvoj myšlení má návyk čtení a vnikání do kategorie čísel. Paměť se mění na 

                                                                 

3
 D. Meadows:The Limits to Growth. Universe Books, New York 1972 

4
 OurCommon Future, World Commission on Environment and Development. Oxford University Press,Oxford 
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úmyslnou. Začleňuje se do kolektivu a tím se chopí nové sociální role. V tomto 

období si vytváří žebříček hodnot, proto je důležité ho nasměrovat správnou cestou a 

environmentálně působit. Průřezové téma environmentální výchovy je možné zařadit 

jako samostatný předmět nebo integrovat do více předmětů. Na I. stupni je 

realizován ve třetí třídě jako samostatný předmět, v ostatních třídách je integrován 

především do prvouky a přírodovědy. (Vágnerová, 2012) 

2.3.3.  Starší školní věk – období puberty. 

V tomto období dochází k prohloubení individuálních zvláštností a zvětšují rozdíly 

mezi chlapci a dívkami. Začínají se objevovat prvky dospělosti, mění se sebevědomí. 

Prohlubuje se poznávání, učební a zájmová činnost. Období puberty se váže s fází 

negativizmu, čili fází druhého vzdoru. Dochází k intenzivnímu růstu a pohlavní 

diferenciaci. Psychická činnost se dostává na vyšší kvalitní úroveň. Paměť se vyvíjí 

velmi intenzivně, fantazii je nutné výchovně usměrňovat. Řeč se zkvalitňuje, slovník 

je bohatší. Vznikají erotická a sexuální hnutí, citová nevyrovnanost. Vůle se musí 

usměrňovat. V období staršího školního věku je Environmentální výchova na naší 

škole integrována do konkrétního vyučovacího předmětu v sedmé třídě, v ostatních 

třídách se zařazuje do více předmětů. Například do přírodopisu, zeměpisu, občanské 

výchovy a podobně. (Vágnerová, 2012) 

2.3.5.  Výchova 

Výchova je v pedagogickém pojetí považována za záměrné působení na osobnost 

jedince s cílem dosáhnout změn v různých složkách osobnosti. Dochází k 

rozumovému formování (jde o intelekt člověka) a mravnímu formování osobnosti 

(utváření systém hodnot a norem jedince). Záměrnost je buď uvědomovaná (výchova 

ve škole) nebo neuvědomovaná (každodenní výchovné působení rodičů na děti).   

(Průcha, 2009) 

2.4.  Metody v pedagogice 

 Současným trendem vzdělávání je mezioborovost. Mezioborovost je vědění, které 

koncepčně propojuje různé obory. Problémem je však nesamostatné myšlení žáků. 

Umět se kriticky tázat souvisí s charakterem vzdělanosti. Tedy ideou vzdělanosti je 

vést žáky k samostatnému myšlení a úsudku. Pokud žák má samostatně myslet o 
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dané problematice, musí problematice dobře rozumět. Porozumí-li žák dané 

problematice, může ji řešit z různých pohledů a tím získá náhled na věc. 

Mezioborovost je tedy název osobnostně – vědního nároku na vzdělaného či 

vzdělavatelného člověka. V environmentální výchově by měly podle mého mínění 

převládat vyučovací metody aktivizační. Žáci by měli přírodu poznávat v přírodě, ne 

jen v učebně, pomocí vycházek, pobytových akcí, besed a exkurzí. 

2.4.1.  Možné způsoby práce ve výuce 

U mladších žáků je třeba podchytit vztah a empatii k přírodě, neboli rozvoj senzitivity. 

Rozvinutý vztah k přírodě je hlavním předpokladem k odpovědnému 

environmentálnímu jednání. U starších žáků je možno navázat rozvojem znalostí a 

dovedností. Zde je důležité pochopit souvislosti a zákonitosti v přírodě. 

Nyní uvedu mnou osvědčené modely učení v environmentální výchově: 

1. Karplusův cyklus učení 

Toto učení se hodí pro terénní práce. Začíná průzkumem studovaného jevu, 

kde žáci samostatně vytvářejí domněnky a otázky, následuje představení 

konceptu. V této fázi učitel navádí žáky k nalezení odpovědí a cyklus končí 

aplikací. V aplikaci žáci přesouvají nové znalosti do další práce. 

(Dlouhá a kol., 2009) 

2. Třífázový model učení E-U-R 

Vychází z konstruktivistické teorie poznání. Jedná se o třífázový proces učení. 

Je založený na přirozeném a trvalém procesu učení s jeho porozuměním.  

První fáze se nazývá evokace. V této fázi si žáci vybaví své dosavadní 

poznatky, názory, zkušenosti a diskutují o nich s ostatními žáky. Druhá fáze 

zahrnuje uvědomění si významu informací. V této fázi se poskytují žákům 

nové informace, odpovídá se na otázky z první fáze evokace a propojují se 

nové poznatky s dosavadními poznatky. Poslední fází je reflexe. Ve fázi 

reflexe si žáci utřídí získané informace a uvedou je do souvislostí a vyjasní si 

nezodpovězené otázky. (Dlouhá a kol., 2009) 

Hodnocení průběhu hodiny 

 hodnocení učitelem – hodnocení se vztahuje k dosažení cíle, k průběhu 

hodiny a k aktivitě žáků 
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 hodnocení žáky – vyjadřují názor na průběh hodiny, vyjádří přínosy a 

nedostatky hodiny (Šebešová, Šimonová, 2013) 

 

2.5.  Charakteristika základní školy 

  Základní škola je dominantou městyse Červené Pečky. Obec leží v polabské nížině 

mezi městy Kolínem a Kutnou Horou. Škola byla postavena v roce 1927 a téhož roku 

byla i slavnostně otevřena. Nyní je jejím zřizovatelem městys Červené Pečky. V obci 

se nachází pouze jedna základní škola. Před budovou se nalézá okrasná parková 

úprava tvořená převážně jehličnatými i listnatými stromy, keři a travnatými plochami. 

Škola je lemována živým plotem. Zadní část školního pozemku tvoří sportovní dětské 

hřiště pro žáky školní družiny a přírodní učebna, kterou žáci využívají při výuce 

celoročně. Nedaleko protéká Nebovidský potok, který vtéká do rybníku Pazderna. Od 

loňského roku je budova školy zateplena a vybavena novými okny i vnějšími dveřmi. 

Základní školu navštěvuje celkem 185 žáků, z toho 121 žáků na prvním stupni a 57 

žáků na druhém stupni. Pro žáky je připraveno 12 učeben, z toho 9 kmenových 

učeben a 3 odborné. Do těchto učeben žáci dochází na odborné předměty fyziky, 

chemie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a při pracovních činnostech. Materiální 

vybavení školy je na dobré úrovni, třídy jsou vybaveny interaktivními tabulemi, máme 

jednu moderní počítačovou učebnu, která je vybavena plně funkčními počítači, 

diaprojektorem s promítacím plátnem. (ZŠ Červené Pečky, 2014, online) 

2.5.1.  Charakteristika pedagogického sboru 

Většina vyučujících má odborné pedagogické vzdělání kromě dvou, které si doplňují 

kvalifikaci. Pedagogický sbor tvoří ředitelka, zástupce ředitele školy, 5 vyučujících 

prvního stupně, 6 vyučujících druhého stupně, 3 vychovatelky školní družiny. 

Environmentální výchova je na naší škole zařazena jako průřezové téma do všech 

předmětů na prvním, tak i druhém stupni nejvíce však do přírodovědných předmětů 

přírodovědy, přírodopisu, vlastivědy, zeměpisu a pracovních činností. Dále se 

vyučuje jako samostatný předmět na I. stupni ve 3.třídě a na II. stupni v 7.a 8.třídě. 

Cílem je rozvíjet žáka tak, aby vnímal propojení člověka s přírodou, získal tak kladný 

vztah k přírodě a uvědomil důležitost její ochrany. (ZŠ Červené Pečky, 2014, online) 
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Dlouhodobé cíle v environmentální výchově na základní škole Červené Pečky 

Žák má kladný vztah k přírodě, životnímu prostředí, tradicím a kulturnímu dědictví 

bez ohledu na věk. 

Žák rozumí jednotlivým ekologickým pojmům a vztahům mezi jednotlivými 

organismy. Na I.stupni zná podmínky života na Zemi a jejich význam. Umí rozlišit 

jednotlivé ekosystémy. Na II. stupni rozliší odlišnosti jednotlivých ekosystémů a umí 

je posoudit. Vyjmenuje a vysvětlí koloběh látek v přírodě. 

Žák se šetrně chová k přírodě. Na I. stupni pozoruje proměnu přírody za jeden 

kalendářní rok a umí určit, do kterého podnebného pásu patříme a proč. Na II. stupni 

si žák uvědomuje vegetativní změny u rostlin a změny chování u zvířat v průběhu 

ročních období. Umí popsat krajinu, ve které žije. 

Žák se zamýšlí nad ochranou životního prostředí. Na I. stupni umí vysvětlit, jakým 

způsobem zatěžuje přírodu průmysl a zemědělství v okolí jeho bydliště, jaký vliv má 

automobilová doprava na naše zdraví. Ví, jakým způsobem se má chovat sám, aby 

nezatěžoval životní prostředí. Na II. stupni vysvětlí, jakým způsobem a co je třeba 

chránit. Zdůvodní svůj názor.  

Žák se seznámí se zvyky a tradicemi našeho kraje. Na I. stupni popíše zvyky a 

tradice, které se váží k naší krajině. Určí typické plodiny, které se zde pěstují. Určí, 

kde se nachází nejbližší přírodní památka. Označí nejvýznamnější kulturní památky v 

místě bydliště a významné osobnosti, které tu žili. Na II. stupni umí popsat polabskou 

nížinu, kam naše oblast patří. Vyjmenuje významné osobnosti našeho kraje a zná 

díla, kterými se proslavily. 

Žák se aktivně zapojuje do ekologického chodu školy. Na I. stupni se podílí na čistotě 

třídy, udržuje v kondici pokojové květiny a stará se o zeleň v okolí školy. Na II. stupni  

se aktivně podílí na dodržování pořádku ve třídě. Pečuje o pokojové květiny i o zeleň 

kolem školy a zjišťuje nároky těchto rostlin. 
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Žák chápe význam udržitelného rozvoje a podílí se na něm. Na I. stupni třídí odpad. 

Dbá na šetrné hospodaření s vodou, elektrickou a tepelnou energií. Účastní se 

sběrových akcí papíru, elektrospotřebičů a baterií. Na II. stupni třídí odpad a zná jeho 

další využití. Aktivně se zapojuje do šetření s vodou, rozliší rozdíly kohoutkové vody 

s vodou balenou. Umí efektivně nakládat s energiemi. (ZŠ Červené Pečky, 2014, 

online) 

2.6.  Dlouhodobé projekty 

Škola se zapojila do mezinárodního projektu „Adopce na dálku“, kde podporujeme 

chlapce, který by bez finanční pomoci nemohl chodit do školy a byl by tak bez 

vzdělání. Jsme navázáni na projekt „Recyklohraní“. Cílem tohoto projektu je 

prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů. Jsme též součástí 

projektu „Dobrá škola“. Tento projekt se snaží o zkvalitňování výuky a zlepšování 

prostředí školy. Dále to jsou aktivity, které mají tradici. Vánoční trh, který stmeluje 

žáky školy s obyvateli Červených Peček. Velikonoční tvoření, na které se těší i 

maminky a Zahradní slavnost, která ukončuje školní rok. 

2.7.  Vzdělávací plán školy 

Zaměření školy 

 výuka cizích jazyků od třetí třídy 

 integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 

 práce s výpočetní a komunikační technikou 

 environmentální výchova 

Hlavní úkoly školy v oblasti EVVO 

 propojení znalostí s kladným vztahem k přírodě 

 co nejvíce zařazovat environmentální témata napříč všemi předměty 

 vzdělávání o přírodě, v přírodě a pro přírodu 

 ekologický provoz školy 

Výchovné a vzdělávací cíle 

 umět určit základní podmínky života 

 orientovat se v jednotlivých ekosystémech 
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 uvědomovat si neovlivnitelnost přírodních jevů 

 být šetrný k životnímu prostředí 

 chápat ovlivňování přírody člověkem a důsledky s nimi spjaté 

 vědět, co znamená zdravý životní styl 

 pozorovat přírodu a vyhodnocuje změny 

 aktivně se zapojovat do dění spojené s přírodou  

 zamýšlet se nad problematikou ochrany přírody 

 seznámit se se zvyky a tradicemi v našem kraji 

 vyhledávat informace v odborné literatuře, časopisech, encyklopediích, 

internetu 

 aktivně se zapojovat do ekologického chodu základní školy 

Formy a metody práce 

 výuka, dle možností, se provozuje v přírodní učebně s názornými pomůckami 

nebo v terénu 

 provádění pokusů a laboratorních prací 

 do výuky jsou začleňovány exkurze, besedy 

 využívá se skupinová práce frontální, ale i samostudium. Při samostudiu se 

prohlubuje čtení s porozuměním. 

 vyhledává informace v odborné literatuře, odborných časopisech, 

encyklopediích i na internetu. 

 zúčastňuje se přírodovědných soutěží a olympiád. 

 zařazují se projektové dny se zaměřením na přírodu. 

 (Základní škola Červené Pečky, 2014, online) 

2.7.1.  Vlastní realizace environmentální výchovy 

Na naší škole pracuje jeden koordinátor environmentální výchovy, který vypracovává 

konkrétní plán environmentální výchovy pro daný školní rok, kde jsou přesně 

definované cíle. Cíle jsou dlouhodobé, krátkodobé. Tyto cíle jsou na konci školního 

roku vyhodnoceny koordinátorem environmentální výchovy. 
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2.7.2.  Koordinátor environmentální výchovy 

Koordinátora EVVO pověřuje ředitel. Koordinátorem EVVO se může stát učitel, který 

splňuje k tomuto výkonu kvalifikaci a prošel speciálním studiem k tomuto výkonu (dle 

§ 9, odst. 1, písm. d) vyhl. č. 317/2005Sb. O dalším vzdělávání ped. pracovníků 

kredit. komisí a kariérním systému ped. pracovníků ve znění vyhl. č. 412/2006 Sb.) 

Koordinátor zajišťuje: 

 dlouhodobý plán environmentální výchovy – vždy  po pěti letech jej písemně 

obnovuje 

 roční plán EVVO je v souladu s dalšími dokumenty a na konci školního roku 

seznámí kolegy s jeho úspěšností 

 koordinuje vlastní realizaci 

 projektové dny – písemně zpracovává návrh, průběh a vyhodnocení 

s fotodokumentací 

 konzultuje a podporuje ostatní pracovníky 

 spolupracuje s neziskovými organizacemi, pořádá besedy, exkurze spojené 

s environmentální výchovou ( MŠMT, 2008, online) 

Jsem ráda, že funkci koordinátora environmentální výchovy můžu na naší základní 

škole zastávat já, protože mám možnost jednotlivými činnostmi podporovat v žácích 

kladný vztah k přírodě a motivovat je k její ochraně. Další výhodou je, že je na obou 

stupních základní školy environmentální výchova zařazena jako samostatný předmět 

a to ve 3. a 7. třídě. V ostatních třídách je začleňována do předmětů. 

  

2.8.  Závěr teoretické části 

Teoretická část je zaměřena na různé přístupy environmentální výchovy.  Všechny 

přístupy mají společný cíl, a to vést žáky ke správnému hodnotovému žebříčku a 

odpoutat je od sobectví, chamtivosti a bezohlednosti. Environmentální výchova je má 

navést k naslouchání přírodě, naučit je žít s přírodou v souladu a naučit je 

spolupracovat. 
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3.  DOTAZNÍKOVÉ ŠETŘENÍ  

 

Při práci se žáky jsem považovala za přínosné zjistit, kterou věkovou kategorii více 

environmentálně podchytit, aby nevysedávali pasivně u televizí, počítačů a 

notebooků a nevyhledávali jednoduchý konzumní život. S tímto způsobem života 

souvisí mnoho civilizačních chorob, o kterých žáci v jejich věku nepřemýšlí. 

3.1.  Předvýzkum 

Před vlastním výzkumem byl zahájen předvýzkum, který měl objasnit, jestli jsou 

otázky kladeny srozumitelně pro určenou věkovou kategorii a zda dotazník splňuje 

požadovaný cíl.  

3.2.  Metodika dotazníkového šetření, charakteristika respondentů 

 Pro výzkum jsem zvolila kvantitativní výzkumné šetření – dotazník. Otázky byly 

sestaveny tak, aby naplnily stanovený cíl.  Zvolila jsem krátký a jednoduchý dotazník, 

aby mu dobře rozuměli všichni respondenti. Distribuce dotazníků proběhla dvěma 

způsoby. Nejdříve jsem učitele z okolních škol oslovila pomocí elektronické pošty, ale 

tento způsob se ukázal neefektivním. Proto jsem zvolila osobní kontakt, kde byla 

téměř 95% úspěšnost. Vrátilo se mi 132 dotazníků z I. stupně a 146 dotazníků z II. 

stupně. Výzkum byl realizován za ochoty a spolupráce učitelů ze základních 

škol okolních obcí. Celkem bylo rozdáno 300 dotazníků, 150 na I. stupni a 150 na II. 

stupni. Jedinou podmínkou pro vyplnění dotazníku byli žáci základních škol. Počet 

vyplněných dotazníků pro zpracování byl stanoven minimálním počtem 100 na I. i II. 

stupni. 

3.3.  Vlastní dotazník 

Dotazník pro jednoduchost obsahuje pouze uzavřené otázky s jednoznačnou 

odpovědí nebo jsou nabídnuty alternativní odpovědi. Je rozdělen na 2 části. První 

část se zabývá informacemi o základní škole, popisuje vlastnosti účastníka a 

vysvětluje cíl a pokyny k vyplnění. Hlavní část dotazníku obsahuje deset 

jednoduchých otázek. Pro zorientování ve výsledcích uvedu dotazník tak, jak byl 

vytvořen a šířen. Přílohou jsou již ukázky vyplněných dotazníků. 
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DOTAZNÍK – VZTAH K PŘÍRODĚ 

Dobrý den, 

Studuji na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a ráda bych vás požádala o 

vyplnění následujícího dotazníku. Tento dotazník je zcela anonymní a data využiji 

pouze ve své bakalářské práci. Dotazník je zaměřen na trávení volného času dětí. 

V dotazníku se nacházejí pouze uzavřené otázky, jen v 1. části dotazníku obsahuje 

otevřené otázky. U některých uzavřených otázek je výběr z více odpovědí. Dotazník 

je rozdělen na dvě části a obsahuje 10 otázek. 

Instrukce pro vyplňování: 

 na otevřené otázky odpovězte na připravené volné řádky 

 pokud není uvedeno jinak, zaškrtněte vždy jen jednu odpověď 

Děkuji za ochotu a čas, který vyplňování věnujete.  Jana Nováková   

1.  ČÁST  

 INFORMACE O ŠKOLE A TOBĚ 

Název školy:_______________________  Ročník: ___________ 

        Datum: ____________ 

2.  ČÁST  

 TATO ČÁST JE ZAMĚŘENA NA TVŮJ VZTAH K PŘÍRODĚ 

Otázka č. 1 Chodíš do přírody? 

  ano   ne 

 

Otázka č. 2      Chodíš do přírody rád(a)? 

  ano   ne 

 

Otázka č. 3      S kým chodíš do přírody? 

  sám ( za kamarády)   ve skupině (s rodiči, organizovaně 
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Otázka č. 4       Jak často vyrazíš ven, do přírody? 

 každý den 

 jen o víkendu 

 jednou měsíčně 

 méně, jak jednou měsíčně 

 

Otázka č. 5       Jak dlouhý čas, denně, trávíš v přírodě? 

      po skončení vyučování, většinu času   

      maximálně 1 hodinu 

      jen cestou do školy a ze školy 

      nechodím každý den do přírody – nemohu 

      nechci chodit každý den do přírody 

 

Otázka č. 6       Jaká je tvá oblíbená činnost v přírodě? 

      příroda 

      sport 

      hry 

      výlety a vycházky 

      nemám oblíbenou činnost  

 

 

Otázka č. 7       Chodíš raději ven do přírody, nebo radši zvolíš hru na počítači, 

tabletu či telefonu? 

    příroda 

    počítač, tablet, telefon 
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Otázka č. 8        Kolik času denně trávíš u počítače, tabletu či telefonu? 

       žádný 

       do 1 hodiny 

       asi 2 hodiny 

       3 hodiny a více  

 

Otázka č. 9        Jaká je tvá oblíbená činnost ve volném času ? 

       příroda 

       sport 

       četba 

       tvořivá činnost 

       počítač, tablet, telefon 

 

Otázka č. 10       Myslíš si, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví člověka? 

          ano   ne 
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3.4.  Zpracování dotazníkového šetření, hodnocení, výsledek 

 

1. Chodíš do přírody? 

Otázka č.1a: Chodíš do přírody: 

   I. stupeň 

  
Ano Ne Celkový počet dotazovaných žáků 

132 0 132 

100% 0% 100% 

Tabulka 1- Chodíš do přírody – I. stupeň 

  

Graf č.1a Pobyt v přírodě - I. stupeň (%) 

 

Graf 1a Pobyt v přírodě-I. stupeň 1 

Všichni žáci I. stupně chodí do přírody 

.  

 

 

 

 

100% 

0% 

100% 

0% 
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Otázka č.1b: Chodíš do přírody: 

II. stupeň 

  
Ano Ne Celkový počet dotazovaných žáků 

148 0 148 

100% 0% 100% 

Tabulka 2 - Chodíš do přírody – II. stupeň 

  

Graf č. 1b Pobyt v přírodě - II. stupeň (%) 

 

Graf 1b Pobyt v přírodě - II. stupeň 1 

Všichni žáci II. stupně chodí ven do přírody. 

Hypotéza: Předpokladem bylo, že všichni žáci základní školy chodí ven do 

přírody.  

Výsledek: Hypotéza se potvrdila a opravdu podle grafů je vidět, že žáci I. a II. 

stupně chodí ven do přírody. 

 

 

 

 

100% 

0% 

Chodíš do přírody? 
2. stupeň 

Ano 

Ne 
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2. Chodíš rád/a do přírody? 

Otázka č.2a: Chodíš rád do přírody: 

   I. stupeň 

  
Ano Ne Celkový počet dotazovaných žáků 

128 4 132 

97% 3% 100% 

Tabulka 3 - Vztah k přírodě - I. stupeň 

Graf č. 2a Vztah k přírodě - I. stupeň (%) 

 

Graf č. 2a - Vztah k přírodě - I. stupeň  

  

U otázky, zda žáci rádi chodí do přírody, už nenastala jednoznačná odpověď. 

3% žáků označilo zápornou odpověď. 

 

 

 

 

 

 

97% 

97% 

3% 

Chodíš do přírody rád(a)? 
1. stupeň 

Ano 

Ne 
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Otázka 2b: Chodíš rád do přírody:  

II. stupeň 

  
Ano Ne Celkový počet dotazovaných žáků 

124 24 148 

84% 16% 100% 

Tabulka 4 -  Vztah k přírodě - II. stupeň 

 

Graf č. 2b Vztah k přírodě - II. stupeň (%) 

 

Graf č. 2b - Vztah k přírodě - II. stupeň  

 

U žáků II. stupně odpovědělo záporně 16 % respondentů, tedy že nechodí do přírody 

rádi.  

Hypotéza: Tuto otázku jsem položila proto, proto, že si myslím, že určité procento 

žáků nerado chodí ven a je tlačeno okolnostmi např. rodiči.  

Vyhodnocení:  Při porovnání žáků I. a II. stupně se ukázalo, že mladší žáci chodí 

raději do přírody, a to o celých 13 %. 3% žáků I.stupně a 16% II. stupně nechtějí 

chodit do přírody. Pro mě jsou to dost vysoká čísla. 

 

84% 

16% 

Ano 

Ne 

Chodíš do přírody rád(a)? 
2. stupeň 
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3. S kým chodíš do přírody? 

 

Otázka č. 3: S kým chodíš do přírody: 

   

   I. stupeň 

  
Sám (za 

kamarády) 

Ve skupině 
(organizovan

ě, s rodiči) 
Celkový počet dotazovaných žáků 

24 108 132 

18% 82% 

100% 

 

Tabulka 5 - Organizovaně, neorganizovaně - I. stupeň 

 

Graf č. 3a Pobyt organizovaný, neorganizovaný – I. stupeň (%) 

 

Graf č.3a - Pobyt organizovaný, neorganizovaný – I. stupeň  

Většina žáků mladšího školního věku chodí ven do přírody pod dozorem rodičů, 

prarodičů, vedoucích kroužků. 

 

 

 

18% 

82% 

Sám 

Organizovaně 

S kým chodíš do přírody? 
1. stupeň 
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Otázka č. 3: S kým chodíš do přírody: 

II. stupeň 

  
Sám (za 

kamarády) 

Ve skupině 
(organizovaně, 

s rodiči) 
Celkový počet dotazovaných žáků 

106 42 148 

72% 28% 100% 

Tabulka 6 - Organizovaně, neorganizovaně - II. stupeň 

 

Graf č. 3b Pobyt organizovaný, neorganizovaný – II. stupeň (%) 

 

Graf č.3b - Pobyt organizovaný, neorganizovaný – II. stupeň  

Žáci II. stupně se neradi organizují a chodí do přírody raději sami. 

Hypotéza: I u této otázky se potvrdila má domněnka, že mladší žáci budou chodit do 

přírody více pod dozorem než starší žáci. 

Výsledek:  Zaujal mě procentuální výsledek starších žáků. Překvapilo mě, že jich 

chodí 28% do přírody organizovaně, tedy pod dozorem rodičů, vedoucích apod.  

 

 

 

 

 

72% 

28% Organizovaně 

Sám 

S kým chodíš do přírody? 
2. stupeň 
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4. Jak často vyrazíš ven do přírody? 

 

Otázka č. 4: Jak často vyrazíš do přírody: 

Jen o víkendu 
Jednou 
měsíčně 

Méně než 
jednou 
měsíčně 

Celkový počet 
dotazovaných 
žáků Každý den 

54 14 2 132 62 

41% 11% 2% 100% 47% 

Tabulka 7 - Časové vymezení pobytu v přírodě -I. stupeň 

 

Graf č. 4a Časové vymezení pobytu v přírodě – I. stupeň (%) 

 

Graf č. 4a - Časové vymezení pobytu - I. stupeň  

Tento graf nám ukázal, že pouhá polovina žáků se dostane ven každý den, 41% jen 

o víkendu a 11% žáků I. stupně jednou měsíčně.  

 

 

 

 

 

47% 

41% 

11% 

2% 

Každý den 

1x - víkend 

1x - měsíc 

Méně než 1x 
měsíc 

Jak často výrážíš ven do 
přírody? 
1. stupeň 
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Otázka č. 4: Jak často vyrazíš do přírody: 

II. Stupeň         

Každý den 
Jen o 
víkendu 

Jednou 
měsíčně 

Méně než 
jednou 
měsíčně 

Celkový počet 
dotazovaných žáků 

41 87 12 8 148 

28% 59% 8% 5% 100% 

Tabulka 8 - Časové vymezení pobytu v přírodě - II. stupeň 

 

Graf č.4b Časové vymezení pobytu v přírodě – II. stupeň 

 

Graf č. 4b - Časové vymezení pobytu – II. stupeň 

Pouze 28% žáků II. stupně chodí denně ven, 59% jen o víkendu, 8% jednou za 

měsíc a 5% žáků II. stupně ven nechodí vůbec. 

Hypotéza: U této otázky jsem doufala, že každý den alespoň na chvilku se všichni 

žáci dostanou ven do přírody.  

Výsledek: Grafy nám ukázaly celkem smutná čísla. Ani jedna skupina nechodí ven 

tak často, jak by podle mého mínění měla. Překvapilo mě, že v našem vzorku 

28% 

59% 

8% 

5% 

Každý den 

1x - víkend 

1x - měsíc 

Méně než 1x 
měsíc 

Jak často výrážíš ven do 
přírody? 
2. stupeň 
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dokonce 11% žáků mladšího věku se dostane ven jen 1x měsíčně a 5% žáků 

staršího věku nechodí ven vůbec. 

 

 

5. Jak dlouhý čas trávíš denně v přírodě? 

Na tuto otázku mohli odpovídat pouze ti žáci, kteří zaškrtli v předchozí otázce, že 

chodí ven do přírody každý den. Tedy 62 žáků I. stupně a 41 žáků II. stupně. Pro 

přehlednost nebudou odpovědi uváděny v procentech, ale v počtech žáků. 

 

Otázka č.5: Jak dlouhý čas trávíš denně v přírodě: 

po 
skončení 
vyučování 

většinu 
času 

Maximálně 
1 hodinu 

Jen cestou 
ze školy a 
do školy 

Nemůžu 
chodit do 
přírody- 

zdravotní 
potíže 

Nechci 
chodit 

do 
přírody 

Celkový počet 
dotazovaných žáků 

9 40 12 1 0 62 

11% 60% 28% 1% 0% 100% 

      Tabulka 9 - Denní vymezení pobytu v přírodě - I. stupeň 

Graf č. 5a Denní vymezení pobytu v přírodě – I. stupeň (%) 

 

Graf č. 5a - Denní vymezení pobytu - I.stupeň 

11% 

60% 

28% 

1% 

0% 

Většinu času 

Maximum - 1 
hod denně 

Cestou ze a do školy 

Nechci chodit do 
přírody 

Jak dlouho denně trávíš 
 v přírodě? 

1. stupeň 
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Ze 132 žáků I. stupně jich 9 tráví většinu času venku, 40 žáků  maximálně hodinu, 12 

žáků se dostane každý den jen cestou do školy a ze školy, 1 žák uvedl, že má 

zdravotní potíže.  

 

 

Otázka č.5: Jak dlouhý čas trávíš denně v přírodě: 

po 
skončení 
vyučování 

většinu 
času 

Maximálně 
1 hodinu 

Jen cestou 
ze školy a 
do školy 

Nemůžu 
chodit do 
přírody- 

zdravotní 
potíže 

Nechci 
chodit 

do 
přírody, 

ale 
musím 

Celkový počet 
dotazovaných žáků 

6 17 10 3 5 41 

14% 41% 25% 7% 12% 100% 

Tabulka 10 - Denní vymezení pobytu v přírodě - II. stupeň 

 

Graf č.5b Denní vymezení pobytu v přírodě – II. stupeň (%) 

 

Graf č. 5b - Denní vymezení pobytu - II. stupeň 

 Z celkového počtu 148 žáků II. stupně  jich tráví venku v přírodě většinu času pouze 

6 z nich, 17 žáků maximálně hodinu, 10 žáků jen při cestě do školy a ze školy a 5 

žáků uvedlo, že prostě ven chodit nechtějí, i když v předchozí otázce uvedli, že chodí 

ven každý den. 

14% 

41% 

25% 

7% 

12% 

Většinu času 

Maximum - 1 
hod denně 

Cestou ze a do školy 

Nechodím - zdravotní 
potíže 

Nechci chodit do 
přírody 

Jak dlouho denně trávíš  
v přírodě? 
2. stupeň 
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Hypotéza: Domnívala jsem se, že čísla budou optimističtější. 

Výsledek:  Sice o něco lépe vyšli žáci I.stupně, ale výsledek denního pobytu venku 

žáků je neuspokojivý. Jak je vidět, žáci denně tráví venku jen zlomek času a nejsou 

zvyklí na pobyt ve volné přírodě. 

 

 

6. Jaká je tvá oblíbená činnost v přírodě? 

 

Otázka č. 6: Jaká je tvá oblíbená činnost v přírodě: 

I.stupeň 

     

Sport 

Příroda Hry 
Výlety a 

vycházky 

Nemám 
oblíbenou 

činnost 

Celkový 
počet 

dotazovaných 
žáků 

18 12 57 27 18 132 

14% 9% 43% 20% 14% 100% 

Tabulka 11 - Oblíbená činnost v přírodě - I. stupeň 

 

Graf č.6a  Oblíbená činnost v přírodě – I. stupeň (%) 

 

Graf č.6a - Oblíbená činnost - I. stupeň  

14% 

9% 

43% 

20% 

14% 

sport 

příroda 

hry 

výlety, vycházky 

nemám 
oblíbenou 

činnost 

Tvá oblíbená činnost v přírodě? 
1. stupeň 
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V této otázce mě zajímalo, co žáky dokáže v přírodě nadchnout. Žáci  na I. stupni 

jsou stále hraví, což uvedlo 43%, rádi chodí na výlety  a vycházky – 20% a rádi 

sportují – 14% a 9% jich zajímá příroda. Ale 14% žáků uvedlo, že nemají venku 

v přírodě žádnou oblíbenou činnost. 

 

Otázka č.6: Jaká je tvá oblíbená činnost v přírodě: 

II. stupeň 

     

Sport 

Příroda Hry 
Výlety a 

vycházky 

Nemám 
oblíbenou 

činnost 

Celkový počet 
dotazovaných 

žáků 

28 26 22 44 28 148 

19% 17% 15% 30% 19% 100% 

Tabulka 12 - Oblíbená činnost v přírodě - II. stupeň 

 

Graf č. 6b Oblíbená činnost v přírodě -  II. stupeň (%) 

 

Graf č.6b - Oblíbená činnost - II. stupeň  

Žáky na II. stupni venku v přírodě nejvíce baví výlety a vycházky – 30%, na 2. místě 

je baví pozorování v přírodě, to uvedlo 19% starších žáků, a rádo sportuje 18 

starších  

žáků. 15% žáků II. stupně si venku rádo hraje, což mě udivilo.  Nelichotivých 19% 

žáků nemá žádnou oblíbenou činnost v přírodě. 

18% 

19% 

15% 

30% 

19% 

sport 

příroda 

hry 

výlety, vycházky 

nemám 
oblíbenou 

činnost 

Tvá oblíbená činnost v přírodě? 
2. stupeň 
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Hypotéza: Na I. stupni byla předpokladem hra, na II. stupni sport. 

Výsledek: Na I. stupni se předpoklad vyplnil a nejoblíbenější činností se stala hra. Na 

II. stupni mě překvapilo, že  žádná aktivita nepřevládá. Všechny dané činnosti  jsou 

rovnocenné. Zaujala mě kolonka „nemám oblíbenou činnost“. Tuto kolonku zaškrtlo 

podle mého mínění vysoký počet mladších i starších žáků. 

 

 

 7. Chodíš raději ven do přírody nebo radši zvolíš hru na počítači, tabletu či 

telefonu? 

 Otázka č. 7: Chodíš raději do přírody nebo radši zvolíš hru na počítači, tabletu či telefonu:  

Příroda Elektronika Celkový počet dotazovaných žáků 

78 54 132 

59% 
41% 100% 

Tabulka 13 - Volba přírody nebo počítače - I. stupeň 

 

Graf č. 7a Volba přírody nebo počítače – I. stupeň (%) 

 

Graf č.7a - Volba přírody, počítače - I.  
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Tato otázka byla klíčová. Zajímalo mě, jestli žáci na I. stupni již plně propadli 

elektronice. Graf nám ukázal, že 41% žáků I. stupně radši vezme do ruky tablet a 

hraje virtuální hry, než aby si šli hrát hry do přírody.  

 

Otázka č. 7: Chodíš raději do přírody nebo radši zvolíš hru na počítači, tabletu či telefonu: 

II. stupeň 

  

Příroda 

Počítač, tablet, 
telefon 

Celkový počet dotazovaných žáků 

64 84 148 

43% 57% 100% 

Tabulka 14 - Volba přírody nebo tabletu - II. stupeň 

 

Graf č. 7b Volba přírody nebo počítače – II. stupeň (%) 

 

Graf č. 7b - Volba příroda, počítače – I. stupeň 

Žáci II. stupně si radši vezmou do ruky tablet, telefon či počítač, než aby se šli projít 

do přírody. 57% žáků přiznalo, že mají radši pasivní způsob života u her na počítači a 

43% žáků dá raději přednost přírodě.  

Hypotéza: Žáci I. stupně dají přednost přírodě, žáci II. stupně vedou pasivní život u 

elektroniky. 
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Výsledek: Při srovnání těchto dvou věkových kategorií jsem očekávala větší propast. 

Překvapilo mě vysoké číslo u mladších žáků, kteří vysedávají u počítačů, tabletů a 

telefonů, protože 41% jich uvedlo, že dají přednost těmto technologiím. U žáků II. 

stupně jsem toto číslo předpokládala. 

 

 

8. Kolik času denně trávíš u počítače, tabletu, telefonu? 

 

Otázka č. 8: Kolik času denně trávíš u počítače, tabletu, telefonu. 

I. stupeň 

   

Do hodiny 
Asi 2 hodiny Více jak 3 hodiny Celkový počet 

dotazovaných žáků 

80 32 20 132 

61% 24% 15% 100% 

Tabulka 15 - Denně trávený čas u počítače - I. stupeň 

 

Graf č. 8a Množství denního času tráveného u počítače – I. stupeň (%) 

 

Graf č. 8a - Množství času u počítače -  I. stupeň 
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Tato alarmující čísla se nám odhalila při pohledu na graf otázky č. 8., že 61% žáků 

I. stupně stráví denně u počítače, tabletu či telefonu, 24% žáků denně prosedí u 

počítače asi 2 hodiny, a dokonce více, jak 3 hodiny 15% žáků. 

 

Otázka č. 8: Kolik času denně trávíš u počítače, tabletu, telefonu. 

I. stupeň 

   

Do hodiny 
Asi 2 hodiny Více jak 3 hodiny Celkový počet 

dotazovaných žáků 

42 39 67 148 

28% 26% 45% 100% 

Tabulka 16 - Denně trávený čas u počítače - II. stupeň 

 

Graf č.8b Množství denního času tráveného u počítače (%) 

 

Graf č. 8b - množství času u počítače -  II. stupeň 

Na tomto grafu vidíme, jak mnoho jsou naši žáci ovlivněni elektrotechnikou, kolik 

života stráví u počítače. Skoro polovina žáků stráví denně více jak 3 hodiny u 

elektrotechniky, 26% žáků II. stupně 2 hodiny a 28% žáků do hodiny.  

Hypotéza: Žáci I. stupně budou korigováni více rodiči, proto budou sedět u těchto 

technologií méně, ale žáci II. stupně těmito technologiemi žijí, proto bohužel 

očekávám vysoké procento. 
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Výsledek: V této otázce nejde ani tak o porovnání, protože oba grafy jsou alarmující. 

Obě skupiny tráví podle mého mínění více času u elektroniky, než by měly. 

 

 

9. Tvá oblíbená činnost ve volném čase? 

 

Otázka č. 9: Tvá oblíbená činnost ve volném čase: 

I.stupeň 

     

Tvořivá 
činnost 

Četba Příroda Sport 
Elektronické 

přístroje 

Celkový počet 
dotazovaných 

žáků 

38 4 24 28 38 132 

29% 3% 18% 21% 29% 100% 

Tabulka 17 - Oblíbená činnost ve volném čase - I. stupeň 

 

Graf č. 9a Oblíbená činnost ve volném čase – I. stupeň (%) 

 

Graf č. 9a - Oblíbená činnost - I. stupeň 
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V této otázce mě zajímalo, jakým činnostem ve volném čase žáci dávají přednost. 

Zde se potvrzuje, že elektronické přístroje vévodí i k mladšímu školnímu věku. O 

prvenství se dělí s tvořivou činností, těší mě i relativně vysoké procento zájmu o 

přírodu, ale mrzí mě tak nízké procento žáků, kteří si vezmou do ruky knihu. 

 

Otázka č. 9: Tvá oblíbená činnost ve volném čase: 

II. stupeň 

     

Tvořivá 
činnost 

Četba Příroda Sport 
Elektronické 

přístroje 

Celkový počet 
dotazovaných 

žáků 

17 7 27 28 69 148 

11% 5% 18% 19% 47% 100% 

Tabulka 18 - Oblíbená činnost ve volném čase - II. stupeň 

 

Graf  č. 9b Oblíbená činnost ve volném čase – II. stupeň (%) 

 

Graf č. 9b - Oblíbená činnost - II. stupeň 

Graf nám ukazuje, čím se žáci II. stupně baví ve volném čase. Nejraději 

elektronickými přístroji – 47%, 19% rádo sportuje, 18% žáků se zajímá o přírodu, 

11% rádo tvoří a pouze 5% čte knihy. 
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Hypotéza: Žáci I. stupně dají přednost pobytu v přírodě a žáci II. stupně 

elektrotechnice. 

Výsledek: Jak je patrné, nezáleží na věku, elektronika vládne v každém věku. Mrzí 

mě, že žáci nemají velký vztah ani k přírodě ani ke knihám, kde si vytvářejí fantazii, 

rozvíjejí slovní zásobu a udržují tělo v kondici. 

 

 

10. Myslíš si, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví člověka? 

Otázka č. 10: Myslíš si, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví člověka: 

I. stupeň 

  
Ano Ne Celkový počet dotazovaných žáků 

132 0 132 

100% 0% 100% 

Tabulka 19 - Vliv na zdraví člověka - I. stupeň 

 

Graf č.10a Vliv přírody na zdraví - I. stupeň (%) 

 

Graf č. 10a - Vliv přírody na zdraví – I. stupeň 
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Poslední graf nás přesvědčil, že žáci mladšího školního věku vědí o kladném vlivu 

pobytu v přírodě. 100% žáků I. stupně si myslí, že pobyt v přírodě má kladný vliv na 

zdraví člověka. 

 

Otázka č. 10: Myslíš si, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví člověka: 

II. stupeň 

  

Ano 
Ne 

Celkový počet dotazovaných 
žáků 

148 0 148 

100% 0% 100% 

Tabulka 20 – Vliv přírody na zdraví člověka - II. stupeň 

 

Graf č.10b Vliv přírody na zdraví člověk – II. stupeň (%) 

 

Graf č. 10b - Vliv přírody na zdraví – I. stupeň 

 

Žáci II. stupně si také plně uvědomují, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví 

člověka. 

Hypotéza: žáci I. stupně i žáci II. stupně vědí o kladných účincích přírody. 

Výsledek: Obě dvě skupiny se jednoznačně shodly na tom, že pobyt v přírodě je 

velice prospěšný. 
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3.5.  SHRNUTÍ  A VYHODNOCENÍ DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ 

 

 Pro dotazníkové šetření byli osloveni jen žáci z okolních obcí. Úmyslně nebyli 

zahrnuti žáci městských škol. To by mohlo být předmětem dalšího průzkumu. 

Předmětem tohoto výzkumu bylo zjistit, jak silný vztah k přírodě mají žáci v mladším 

a ve starším školním věku. Zjistila jsem, že ani vzájemné porovnání těchto dvou 

věkových kategorií není třeba, protože jsou téměř totožné jen s malými odchylkami.  

Dále se ukázalo už ve 4. a 5. otázce, ve které jsem se ptala - „Jak často vyrážíš ven 

do přírody?“ a „ Jak dlouhý čas trávíš denně v přírodě?“, že žáci chodí ven, ale málo. 

Bohužel jsem se nedozvěděla, proč chodí ven tak málo. Tato otázka mi 

v dotazníkovém šetření chybí. Žáci I. stupně si venku nejraději hrají, chodí na 

procházky a sportují. To jsou všechno aktivity, které se dají ve škole více rozvíjet. 

Například při tělesné výchově, školní družině, prvouce, ale i v ostatních předmětech 

a tím vytvořit větší vazbu k přírodnímu prostředí i žákům, kteří nemají venku 

oblíbenou činnost. Výzkum vyvrátil mou domněnku, že pouze žáci staršího věku jsou 

závislí na elektrotechnických zařízeních. Sedmá otázka mně odhalila tu skutečnost, 

že žáci mladšího věku téměř z poloviny raději sáhnou po tabletu, než aby si šli 

například zahrát fotbal. Ale není se čemu divit, když se rozhlédnu kolem sebe, tak už 

v kočárku jsou běžně dětem předkládány mobilní telefony pro zabavení. Poslední 

otázka zněla „Myslíš si, že pobyt v přírodě má kladný vliv na zdraví člověka?“ a sto 

procent žáků odpovědělo, že ano. Proto je potřeba žáci environmentálně podchytit co 

nejdříve, nejlépe od mateřské školy. 

4.  PRAKTICKÁ ČÁST 

Environmentální výchova zahrnuje mnoho důležitých oblastí, o které je nutné se s 

dětmi zabývat. Například globální oteplování a znečištění ovzduší, nakládání 

s odpady a jejich následná recyklace, voda na planetě Zemi a její nedostatek. 

Všechny tyto problémy, které lidstvo sužují, spolu vlastně souvisí a musí se řešit 

komplexně. Poslední zmíněný artikl voda je součástí všeho živého a v našich 

zeměpisných šířkách nedoceněná a samozřejmá. Proto jsme se v praktické části  

zabývali vodou. Na prvním stupni žáky seznámíme s obecnými znalostmi vody a její 

důležitostí, druhý stupeň bude mít konkrétní úkol, mapovat rybníky v okolí základní 
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školy. Cílem projektu je vědomí žáků obohatit nejen o informace historické, 

biologické, ale ukázat jim krásu přírody, která je tzv. za humny.  Mapování rybníků se 

skládá ze 7 zastavení, neboli 7 šlápot. 

Pro zjištění dosavadních znalostí o vodě si žáci vytvořili svou myšlenkovou mapu. Po 

časovém intervalu cca 10 minut jsme si společně myšlenkovou mapu kontrolovali a 

doplňovali Tak jsme vytvořili jednu velkou a společnou. Na závěr jsme shrnuli 

vyřčené informace o vodě a plakát vystavili ve třídě na viditelné místo. 

 

4.1.  Cíl praktické části 

 Cílem praktické části bylo zhotovit a uskutečnit dlouhodobý projekt, který by 

pomáhal žákům při objevování zákonitostí v přírodě a upevňoval jejich kladný vztah 

k přírodě. 

Dílčí cíle praktické části 

 vytvořit a zrealizovat dotazníkové šetření zaměřené na zjištění vztahu žáků 

k přírodě. Zjistit, zda mladší školní věková skupina více volného času tráví 

v přírodě než u elektrotechniky v porovnání s vyšší školní věkovou skupinou. 

 na I. stupni vést ke kladnému vztahu k přírodě a uvést žáky do povědomí 

s problematikou vody na naší planetě Zemi. 

 na II. stupni prohlubovat zájem a kladný vztah k přírodě a zrealizovat 

dlouhodobý projekt o rybnících v okolí naší základní školy. 

Projekty jsou rozděleny podle věku a tedy i podle vědomostí žáků na dva celky I. 

stupně a II. stupně. 

4.2.  Charakteristika I.stupně základní školy a cílové skupiny žáků 

Na I. stupni je pět tříd se 121 žáky. Projekt jsem se rozhodla uskutečnit ve 3. třídě, 

protože  učební plán přírodovědy souvisí s tématem environmentální výchovy. Tímto 

se oba předměty vzájemně obohatí.  Ve třídě je 29 žáků, 16 dívek a 13 chlapců. Ve 

třídě se velice dobře pracuje, protože žáci jsou aktivní a nadšení pro každé zpestření 

výuky.  
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4.3.  Metodika výběru činností 

Při plánování činností do projektu jsem si určila jednotlivé požadavky pro splnění jeho 

cíle.  

Vytyčila jsem si:  

 význam projektu 

 pedagogický záměr projektu 

 ústřední téma projektu 

 Strukturu plánování s postupným plněním činností 

Projekt byl vytvořen na dva měsíce s časovou dotací jedné hodiny týdně. 

Tematický celek byl hlavně založen na praktických činnostech, kterých se 

většinou žáci přímo zúčastnili nebo se stali pozorovateli. Náměty na jednotlivé 

činnosti jsem získala ze své předchozí pedagogické praxe, od kolegyň či např. 

z publikace Bergstedta Christela, Volkmara Ditricha, Lieberse Klause „ Člověk 

a příroda“ – Voda. 

 

4.4.  PROJEKT I. STUPNĚ „ Voda je život“ 

Místo a čas realizace: 

Projekt jsme realizovali převážně v učebně přírodopisu/prvouky během dvou měsíců 

v dotaci jedné hodiny týdně. 

Cíl projektu: 

Cílem tohoto projektu je seznámit žáky o důležitosti této tekutiny, přiblížit její koloběh 

v přírodě, její funkci, podoby a význam. 

Očekávaný výstup: 

Pochopení vztahů v přírodě mezi neživou a živou přírodou a porozumět důležitosti 

vody pro živé organismy a její následná ochrana. 
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Vlastní realizace: 

Pomocí praktických činností, pokusů, motivačních rozhovorů, názorných ukázek. 

Pomůcky byly přizpůsobeny jednotlivým činnostem. 

Klíčové kompetence: 

Tento projekt rozvíjí u žáků tyto kompetence – k učení – propojuje a třídí informace, 

k řešení problémů – přemýšlí a hledá řešení, komunikativní – zapojuje se do 

rozhovoru, sociální a personální – vzájemně si pomáhají, občanské – zavrhuje hrubé 

chování. (MŠMT, 2013) 

Hodnocení: 

Probíhalo po jednotlivých částech projektu a následně po ukončení celého projektu. 

Na závěr byl projekt představen celé naší základní škole. 

4.4.1.  Úvod do problematiky vody 

  Voda základem života 

Pro uvedení žáků do problematiky vody jsme si v úvodní a zároveň motivační hodině 

nejdříve vyjasnili, jak je voda důležitá a proč se tímto tématem budeme zabývat. Že 

voda je nenahraditelnou součástí všeho živého a bez této kapaliny by nebyl život na 

planetě Zemi možný, je neoddiskutovatelnou pravdou. Naše planeta nám poskytuje 

3% tzv. sladké vody. Spotřeba vody se v jednotlivých částech světa liší. Největší 

spotřeba vody je ve vyspělých zemích Asie, Severní Ameriky a Evropy, a to 

v zemědělství a průmyslu. Se zvyšujícím počtem obyvatel a vzrůstajícími nároky na 

kvalitu života se zvyšuje i spotřeba vody, proto se stane čistá pitná voda strategickou 

surovinou č. 1. Nejvíce sladké vody se vyskytuje ve zmrzlém stavu, a to v 

antarktickém ledovci z 90% na jižním pólu planety a na severním pólu planety v 

grónském ledovci 8%. Každým dnem se ale důsledkem oteplováním planety a 

rozpuštěním těchto ledovců tyto hodnoty úplně mění. Nezmění se pouze hodnoty na 

papíře, ale zvýší se hlavně hladiny světového oceánu, což povede k ohrožení 

pobřeží. Naše planeta nám poskytuje vodu ve všech skupenstvích a aktivně nám 

formuje přírodu, její charakter a tvář. Vodu můžeme rozdělit nejen podle skupenství, 

ale podle dalších hledisek.  Například na vody stojaté, tekoucí, nebo vody povrchové 
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a podzemní, kam patří i termální, dále na vodu pitnou, užitkovou a znečištěnou. 

Všechny tyto druhy vod mají v přírodě nezastupitelný význam. (Kovář, 2008) 

4.4.2.  1. část projektu - Oběh vody na Zemi 

Na začátku hodiny jsem začala žákům vyprávět motivační příběh O zatoulané kapce 

vody. Tento příběh jsem záměrně nedokončila. Nedokončený příběh měl žáky přimět 

k zamyšlení, kudy kapka vody putuje a jestli se v přírodě neztratí. Po krátké debatě 

žáci přišli na to, že spadne na zem, steče do potoka, ten vteče do větší řeky, do moře 

a oceánu a následně se ve formě páry vznese opět do oblaků. A na mně už bylo jen 

dovysvětlit, jakým způsobem tento cyklus doopravdy pracuje. 

Tento cyklus zajišťuje neustálou výměnu vody v hydrosféře. Základním procesem je 

vypařování pomocí slunečního záření, srážky a odtok vody a opět nastupuje 

vypařování, kdy stoupá znovu do atmosféry. V atmosféře se ochlazuje, kondenzuje a 

tvoří mraky a opět padá na zem ve formě deště, sněhu, ledu, kde se vsákne, část se 

odpaří a zbytek odtéká řekami do moře. Z prostorového hlediska rozlišujeme malý 

oběh vody a velký oběh vody. V malém oběhu se voda vrací tam, odkud se vypařila. 

Při tzv. velkém oběhu se voda přesouvá mezi oceánem a pevninou. Oběh vody je 

proces nekonečný a mění jen skupenství. Země je na první pohled modrou planetou, 

takže by se dalo říci, že je vody pro lidstvo dostatečné množství. Je opravdu tomu 

tak? (Kovář, 2008) 

Na závěr hodiny si každý sám dokázal nakreslit svůj koloběh vody v přírodě. 

 

Hodnocení: 

Motivační příběh, který byl úmyslně nedokončený, zaktivoval žáky k přemýšlení a 

k jeho dokončení, kudy kapka vody putovala. Nejdříve mi tři žáci dovyprávěli, kudy 

jejich kapka putovala. První dívenka se úkolu zhostila velice dobře jen s malými 

nedokonalostmi, další dva chlapci vedli kapku jiným směrem. Ostatní žáci by kapku 

vody směrovali správným směrem. Řízeným rozhovorem jsme koloběh vody vysvětlili 

a dokončili. Žáci si ze svých nákresů udělali výstavku. Vymýšlení příběhu o kapce 

žáky nadchlo a lépe pochopili koloběh vody v přírodě. 
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Obr. č. 1 - Koloběh vody  

 

Obrázek 1- Koloběh vody 

 

4.4.3.  2. část projektu – Důkaz vedení vody rostlinou 

Úvodním textem jsem se žákům pokusila vysvětlit, kde se vzala voda na planetě 

Zemi a proč je důležitá pro živé organismy. Před 3,5 miliardami let život začal ve 

vodě. Od této doby je voda nezbytná pro každou živou buňku a je součástí každého 

živého organismu. Přepravuje látky nutné ke stavbě buněk, rozpouští živiny, odvádí 

škodlivé látky, plní termoregulaci organismu, oplození výtrusných rostlin, pohyby 

rostlin a rozšiřování plodů. Suchozemští živočichové přijímají vodu pitím, potravou, 

metabolicky. Rostliny nižší přijímají vodu celým povrchem těla a vyšší rostliny 

kořenovým systémem. Důkaz přepravy vody v rostlinách jsme si se žáky názorně 

ukázali na pokusu. V obchodě jsem koupila 3 bílé karafiáty. Do třech sklenic jsme 

nalili vodu. První sklenici s vodou jsme neobarvovali, do druhé jsme přidali hnědé 

potravinářské barvivo a do třetí jsme ke květině přidali modré potravinářské barvivo. 

Pozorovali jsme květiny, co se s nimi stane. Květiny se začaly zbarvovat barvou už 

po třech hodinách prvními známkami barvy. Druhý den nám karafiát s hnědým 

barvivem začínal zasychat, karafiát v modré barvě se nám výrazně zabarvoval a i 

karafiát bez obarvení nás těšil bílou barvou. Třetí den jsme zaznamenali úplný úhyn 

karafiátu v hnědé barvě, karafiát v modré barvě se krásně zabarvil včetně listů a 

květu. Karafiát bez obarvení také krásně kvetl. Důkazem tohoto pokusu je, že 

v rostlině jsou živiny a voda je vedena stonkem vzhůru do celé rostliny. Čím déle 

květina zůstala v obarvené vodě, tím byla i intenzivnější barva zbarveného květu. 

Obarvil se nejen bílý květ, ale i zelené části rostliny. Rostlina, která zašla, měla 

zaschlé cévní svazky, proto neměla voda kudy procházet a tím květ zahynul. 
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Hodnocení: 

Pokus se setkal s nadšením a žáky činnost velice bavila, byli napnuti, jestli se 

karafiáty obarví či ne. Trochu byli zklamáni karafiátem v hnědém barvivu, který zašel. 

Po vysvětlení proč se tomu tak stalo, pochopili důležitosti cévních svazků. Každý den 

ráno spěchali do třídy, aby zjistili barevnou intenzitu květu. Na tomto pokusu 

pochopili, jakým způsobem voda putuje rostlinou a jak je důležitá pro rostliny. 

Obrázek 2 - Vedení vody rostlinou                                Obrázek 3 - Vedení vody rostlinou 

   

 

4.4.4.  3. část projektu - Důkaz vody v rostlině – výroba jitrocelového sirupu 

Tato dílčí část pokusu nám trvala dvě hodiny. První hodinu jsem žáky seznámila 

s tím, že si budeme hrát na bábu bylinkářku a uvaříme si jitrocelový lektvar, který je 

dobrý na kašel. Vydali jsme se na nedalekou louku, kde je jitrocelu kopinatého 

mnoho. V košíku jsme ho přinesli do třídy, přetřídili a omyli. Čerstvé listy jsme 

nakrájeli, proložili s cukrem, upěchovali a nechali volně macerovat. Dali jsme je ve 

třídě za okno a 12 týdnů pozorovali, co se ve sklenicích děje. Zjistili jsme, že objem 

listů ubývá, tmavne a vlivem cukru bylina pouští šťávu. Po 12 týdnech tmavé listy 

ležely ve žlutohnědé tekutině neboli sirupu. Vzniklý sirup žáci ochutnali a dozvěděli 

se o léčivých účincích této bylinky. 
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Hodnocení:  

Samotná příprava jitrocelového sirupu žáky velice bavila, jeho krájení a vrstvení 

s cukrem do sklenic. Pracovali ve skupinkách. Následně 12 týdnů pozorovali, jak 

jitrocel pouští šťávu. Po 12 týdnech svůj lék přecedili a ochutnali. Vůbec netušili, že si 

doma mohou vyrobit lék proti kašli. Některým žákům sirup chutnal, jiným křivil ústa 

svou hořkostí. Smyslem naší činnosti bylo pochopit, že rostlina obsahuje mnoho vody 

a má léčivé účinky. 

  

Obrázek 4 - Výroba jitrocelového sirupu    Obrázek 5 - Výroba jitrocelového sirupu 

   

 

4.4.5.  4. část projektu - Pohádka o vodě 

Tato část projektu měla směřovat k ochraně vody. Motivační částí bylo vymyšlení 

pohádkové bytosti, která by vodu ochraňovala. Každý žák si vymyslel postavu 

ochraňující různé druhy vod. Vedli jsme rozhovor o tom, proč by vlastně vodu 

jejich pohádková bytost měla chránit, jakým způsobem by ji měla chránit a před 

čím. Napsali jsme tuto strukturu na tabuli. Žáci si podle struktury vymysleli svůj 

pohádkový příběh o ochraně vod a ilustrovali ho. Další hodinu jsme si práce 

přečetli a zhodnotili, jak se spisovatelům příběh vymýšlel, na co při vymýšlení 

příběhu mysleli, jaké měli pocity.  
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Hodnocení 

Vymýšlení pohádkových příběhů bavila více děvčata než chlapce. Zpočátku bylo 

nadšení veliké, ale po prvních větách převážně chlapci byli v koncích. Snažila 

jsem se je povzbudit a poradit, jakým směrem příběh vést. Nakonec všichni svá 

dílka úspěšně dokončili. Některé se povedla tak, že jsme se i zasmáli nad 

obsahem, když jsme si je četli. Myslím, že žáci pochopili, proč si chránit 

nejvzácnější tekutinu světa. 

Obrázek 6 - Pohádka o vodě     Obrázek 7 - Pohádka o vodě 

   

 

4.4.6.  5. část projektu - Vodní ptáci 

Na podzim naši školu navštívil přednáškový tým ORNITA s ekologickým programem 

„VODNÍ PTÁCI“. Představili nám vybrané druhy vodních ptáků například kormorána 

velkého, kachnu divokou, labuť velkou nebo čápa bílého. Tito vybraní vodní ptáci 

měli nějaký příběh, proč se nyní nacházejí v zajetí. Například čáp se našel zamotán v 

provázcích ve svém hnízdě a nestihl tak s rodiči odlétnout do zimoviště. Proto tuto 

zimu stráví v záchranné stanici v Čechách, ale příští rok bude opět vrácen zpět do 

přírody. Žáci si nejen vyslechli poutavé povídání o vodních ptácích, které bylo 

doprovázeno promítáním videí ze života těchto ptáků, ale měli si možnost sáhnout, 

pohladit je a zjistit, jaké mají peří, končetiny, nebo zobák. Díky této přednášce se 

prohloubily vědomosti i vztah žáků k přírodě. 

 

 



57 

 

Hodnocení 

Přednáška s programem o vodních ptácích, se opravdu povedla. Žáci se dozvěděli 

mnoho nového, viděli z blízka např. čápa bílého, mohli si sáhnout na kormorána 

velkého nebo na husáka divokého. Byl to neobyčejný zážitek. Žáci napjatě 

poslouchali, jakým způsobem mají přizpůsobené tělo, čím se živí a proč jsou někteří 

tažní a jiní stálí. Žáci doslova vnímali všemi smysly.  

Obrázek 8 - Přednáška vodní ptáci    Obrázek 9 - Přednáška vodní ptáci 

   

 

4.4.7.  6. část projektu - Výroba ručního papíru 

Naším úkolem této části projektu bylo vytvořit ruční papír a ukázat si, jak potřebná 

voda je při výrobě. Před vlastní výrobou jsme si pověděli o historii papíru. Ukázali 

jsme si průmyslovou výrobu na interaktivní tabuli a následně vysvětlili výrobu ručního 

papíru. Začali jsme nejdříve s přípravami. Pan správce školy nám zhotovil potřebné 

rámy se sítem. Žáci trhali již použitý papír na malé kousíčky a schraňovali ho 

v kbelíkách. Protože jsme papír nepřebírali, museli jsme ho nechat déle namočený, 

aby se co nejvíce rozmočil. Rozmočený papír jsme pomocí tyčového mixéru 

rozmixovali a vytvořili tak kašovitou hmotu. Papírovou směs jsme nalili do čtvercové 

misky se sítem a zatížili. Po odsátí vody a zaschnutí papíru ze síta jsme papír 

vyklopili a nechali na savé podložce zaschnout. Hotový papír je možné použít 

k výrobě přáníček, k vystřižení různých motivů nebo ho využít jako slavnostní dopisní 

papír. Žáci tím získali povědomí, jak se papír vyrábí a jak je proces náročný. Papír je 

zatím do této doby nejvyužívanějším materiálem ve škole, a proto je dobré vědět, jak 

se vyrábí. 
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Hodnocení 

Žáci byli touto činností nadšení. Pilně pracovali, pomáhali s mixováním, barvili a 

zdobili přírodninami, přenášeli na síta a sušili. Nic pro ně nebylo těžké. Líbilo se jim, 

že si můžou vyrobit papír podle svých představ. Nevěřili, že se dá v podmínkách 

základní školy papír vyrobit. Papír se žáků opravdu povedl a ozdobili jimi přáníčka, 

nebo je použili na výrobu záložek. Žáci si vyzkoušeli, jak se papír vyrábí a zjistili, 

kolik se při výrobě spotřebuje vody. 

Obrázek 10 - Výroba ručního papíru  Obrázek 11 - Výroba ručního papíru  Obrázek 12 - Výroba ručního papíru 

      

 

   

4.4.7.  7.část projektu - Exkurze do místní čistírny odpadních vod 

Exkurzi do čistírny odpadních vod v obci Červené Pečky jsme naplánovali po té, co 

žáky zajímalo, kam putuje špinavá voda z umyvadel a záchodů. Čistírna odpadních 

vod se nachází nedaleko naší základní školy směrem k fotbalovému hřišti. Je ukrytá 

mezi vzrostlými listnatými stromy. Na místě na nás čekal pracovník úřadu našeho 

městyse pan Kopecký. Vysvětlil žákům I. stupně, jakým způsobem se odpadová 

voda z domácností a školy dostane do čistírny odpadních vod a co s touto vodou 

děje v čistírně a kam putuje dál. Voda z domácností pomocí kanalizace putuje do 

čističky odpadních vod, kde se nejdříve zbaví speciálním dopravníkem hrubých 

nečistot. Potom se dostane do hluboké šachty, kde probíhá sedimentace 
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organických a anorganických látek. Tato usazenina je čas od času odbagrována. 

Dále je ještě jednou čištěna a odváděna potrubím do Nebovidského potoka. 

Hodnocení 

Exkurze žákům pomohla odhalit tajemství o odpadové vodě. Dozvěděli se, co se s ní 

děje, kudy putuje a kde končí. Zjistili, kolik vyprodukuje jedna domácnost splaškové 

vody a kolik dokáže vyčistit jedna čistírna odpadních vod, která se nachází v naší 

obci. 

Obrázek 13 - Čistírna odpadních vod 

 

 

4.5.  Vyhodnocení a shrnutí projektu I. stupně  

Aktivity projektu byly navrženy různorodě, aby žáci pochopili, kde všude je voda 

nezbytná. Poskytly žákům možnost pochopit nezbytnost vody pro živé organismy, 

pro průmysl, pro chod domácnosti. Pomocí pohádky si ujasnili důležitost ochrany 

vod, vodních toků a nádrží. Hravou formou se naučili koloběh vody v přírodě. 

Vyhodnocení projektu potvrzuje, že žáci jsou zvídaví a rádi se učí novým věcem. 

Záměrem projektu bylo obohatit žáky o vědomosti a o zkušenosti hravou formou 

práce, vnést určité vazby a objevit souvislosti dané v přírodě.  

4.6.  Charakteristika žáků II. stupně ZŠ Červené Pečky 

Druhý stupeň navštěvuje pouze 57 žáků. Environmentální výchova se vyučuje v 7. a 

8. třídě. Časová dotace je jedna hodina týdně. Projektu se zúčastnili žáci obou tříd. 

Sedmou třídu navštěvuje 17 žáků, z toho 8 dívek a 9 chlapců, v 8. třídě je 16 žáků 7 
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dívek a 9 chlapců. Ostatní třídy mají environmentální výchovu zařazenou do 

vzdělávání pomocí průřezových témat.    

4.7.  Metodika výběru činnosti 

Při plánování činností do projektu na II. stupni jsem vycházela ze znalostí a 

zkušeností žáků. Stanovila jsem si tyto požadavky: 

 význam projektu 

 pedagogický záměr projektu 

 ústřední téma projektu  

 strukturu plánování s postupným plněním činností 

Projekt byl vytvořen v období čtyř měsíců s časovou dotací dvou hodin týdně. Hlavní 

činnosti se odehrávaly přímo v terénu. Pozorovali, měřili, dokumentovali historické 

informace a fakta. Praktické činnosti vedli pouze žáci, učitel se stal pozorovatelem 

nebo poradcem. Záměrem projektu bylo upevnit vztah žáků k prostředí, ve kterém 

žijí, přivést je do přírody a obohatit je o zkušenosti a vědomosti. Námětem bylo 

poznání rybníků v okolí školy. 

 

4.8.  PROJEKT II. STUPNĚ  „ Šlápota okolo rybníků“ 

Místo a čas realizace: 

Projekt byl realizován převážně v terénu v okolí naší základní školy během 1. pololetí 

od září do prosince s časovou dotací 2 hodiny týdně. Obcházeli jsme jednotlivé 

rybníky, žáci zjišťovali informace - historii jednotlivých rybníků, majitele apod. Z části 

probíhala výuka i v učebně přírodopisu, kde zpracovávali zjištěné podklady.  

 

Cíl projektu: 

Tento projekt byl zaměřen na rybníky v okolí obce Červené Pečky, kde se nachází 

naše základní škola. Cílem projektu bylo obohatit žáky o znalosti o okolí a tím v nich 
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vyvolat kladný vztah k prostředí, kde žijí. Užším úkolem bylo zjistit původ, účel a 

historii každého rybníku, aby pochopili současný stav. 

Očekávaný výstup: 

Očekávaným výstupem bylo žáky obohatit nejen o vědomosti spojené s historií, 

biologií, ale hlavně prohloubit kladný vztah ke krajině, kde žijí a vyrůstají. 

Vlastní realizace a pomůcky: 

Vlastní realizace probíhala především v terénu okolo jednotlivých rybníků a částečně 

v učebně přírodopisu. Pomůcky: zápisní lístek, propiska, fotoaparát, kbelík, 

zkumavky, testovací sady pro zjištění chemického složení vody, bílý poklop na 

provázku, cedník. 

Klíčové kompetence: 

Tento projekt obsáhl všechny klíčové kompetence. Kompetence pracovní  - umí 

bezpečně používat nástroje a pomůcky, kompetence k řešení problémů - využívá 

získané vědomosti k řešení daného problému a je zodpovědný za své rozhodnutí, 

kompetence komunikativní - při práci ve skupině se vyjadřuje srozumitelně a 

naslouchá druhým, kompetence sociální a personální – je ohleduplný a vytváří ve 

skupině příjemnou atmosféru, kompetence k učení - při pozorování, posuzování a 

vyvozování výsledků, kompetence občanské – ctí tradice a rozumí environmentálním 

problémům. (MŠMT, 2013, online) 

Hodnocení: 

Hodnocení proběhlo až na konec projektu, protože žáci pracovali ve skupinkách a 

shromažďovali informace o všech rybnících současně. 

4.8.1.  Uvedení do problematiky 

Nejdříve bylo nutné žáky uvést do problematiky vod a rybníků. Bylo třeba vysvětlit, 

jaké se na území Čech vyskytovaly vodní plochy během vývoje planety Země a jaké 

se vyskytují dnes. Bylo také třeba znát něco o historii rybníků, proč je umělým 

ekosystéem, přiblížit jim historii rybníkářství, jakým způsobem rybník žije, proč jsou 
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rybníky zakládány a k čemu slouží, co jim naopak škodí, jak je chránit a proč. Tato 

část byla rozdělena do pěti vyučovacích hodin.  

4.8.1.1.  Vodní prostředí během vývoje planety Země na území České republiky 

Nejprve jsme si na začátek zjistili, jak to bylo s vodním prostředím během vývoje 

planety Země na území České republiky. Žáci přišli s údivem na to, že naše republika 

byla vícekrát v minulosti zatopena oceánem. Ve starších prvohorách v období siluru 

a devonu se jednalo o teplé zálivy, důkazem je geologicky významná lokalita 

Barrandien, kde se v usazených vrstvách nacházejí různí živočichové tohoto období.  

Na počátku druhohor v období křídy se v oblasti České křídové pánve rozlévalo 

moře, které nám tu zanechalo sedimenty a dnes nejvýznamnější zásoby podzemní 

vody. Naposledy se u nás moře vyskytlo v mladších třetihorách. Dalo vzniku ropě a 

zemnímu plynu v oblasti jižní Moravy. Na Karvinsku se díky moři ze třetihor můžeme 

léčit v solných lázních Darkov. Na konci třetihor se tvořila u nás říční síť  České 

republiky. (Chlupáč, 2011) 

4.8.1.2.  Rozdělení povrchových nádrží České republiky 

Se žáky jsme povrchovou vodu rozdělili podle vzniku na přírodní a uměle vytvořenou 

člověkem. Přírodními jsou jezera, jezírka, mokřady a řeky. V České republice je jezer 

velmi málo. První typ jezer vznikl po ledovcích. Tato jezera se hlavně nachází na 

Šumavě – například Čertovo jezero a jsou velmi hluboká. Druhým a rozšířenějším 

typem jsou poříční jezera, která vznikla výmolnou a ukládací činností tekoucí vody. 

Ta se nacházejí podél toků – například Labe. Třetím typem jsou rašelinná jezírka, 

kde se nashromáždí srážková voda. Dalším typem jsou slatinná jezírka, která se 

nacházejí na odškrcených meandrech v okolí Labe. Nemůžeme opominout jezera 

krasová, která vznikla rozpuštěním podloží. Nejznámější česká krasová jezírka se 

nachází na dně propasti Macocha, kterou spojuje říčka Punkva. Dalším velmi 

významným vodním útvarem jsou mokřady. Jsou to podmáčená místa luk, okrajů 

rybníků, močály, prameniště. Jsou nezastupitelná v přírodě, protože zadržují a 

postupně uvolňují vodu. V České republice tento ekosystém stále ubývá, a proto se 

stal chráněným územím. Na tomto místě bych ještě ráda zmínila lužní les, i když 

úplně nepatří do vodních ekosystému. Je to podmáčený les s vysokou hladinou 

podzemní vody. Tento biotop také z české krajiny mizí díky regulovaným vodním 
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tokům. Národní přírodní rezervace Libický luh je nejbližším lužním lesem, který na 

jaře nádherně kvete a kam se rádi každý rok vracíme s dětmi pozorovat tuto krásu.  

Uměle vytvořené vodní nádrže jsou přehrady a rybníky. Přehrada je umělé 

přehrazení vodního toku, za účelem zásobování vodou, výroby elektrické energie, 

nebo k ochraně proti povodním. Rybník je uměle vytvořená nádrž, kterou je možno 

vypouštět a má mnohostranné využití od chovu ryb, zdroje užitkové vody až po 

zadržení vody proti povodním a např. k rekreaci. (Němec, Hladný, 2006) 

4.8.1.3.  Historie rybníků v Čechách 

První zmínky o zakládání rybníků se dochovaly z 10. století, kdy rybníky sloužily 

k uchování ryb ulovených v řekách. Snad nejstarší zmínkou o výstavbě rybníku je 

v Kladrubské listině z roku 1115. Rybníky vznikaly nejdříve na menších tocích. Měly 

funkci nejen rybochovnou, energetickou a zádržnou při tání sněhu nebo přívalových 

deštích. Dále plnily funkci zdroje pitné a užitkové vody a protipožární. 

Nezastupitelnou funkci plnily v hornictví a ve sklářství. Za vlády Karla IV. byl 

požadován rybník u každého stavu a města pro chov ryb, aby lid neměl hlad, dále 

kvůli odparu vody a kvůli zadržování vody v přírodě při trvalých deštích a tání sněhu 

a zabránění povodním. Nejznámější rybníkář ze 16. století Jakub Krčín z Jelčan a 

Sedlčan pocházel z našeho kraje z nedaleké vesnice Polepy u Kolína. Byl velice 

všestranný, zrekonstruoval pivovar, odvodňoval pozemky, budoval zemědělské 

usedlosti a přitom všem se věnoval rybníkářství a zakládal rybníky. Založil 

nejznámější jihočeský rybník původním jménem Nevděk (podle výnosu), dnes ho 

známe pod jménem Svět. První devastace rybníků nastala v období třicetileté války. 

Další úpadek rybníků nastal v 18. století za doby hospodářské krize. Za 

napoleonských válek se do našich krajů omezila doprava třtinového cukru, která 

způsobila nedostatek cukru. Proto se začala více pěstovat cukrová řepa v našich 

zemích, které způsobilo další velké rušení rybníků. V současné době se rybníky opět 

zakládají k produkci ryb. Tento stav by se mohl zdát na první pohled velice příznivý, 

kdyby se tímto chovem nesnižovala kvalita rybničné vody. Rybníky jsou zabahněné a 

zazemněné. Rybníky nám i v současné době dokazují svou nenahraditelnou funkci 

v krajině. Ochraňují nás před povodněmi, jsou zdrojem povrchové vody, součástí 

přírodního prostředí. (Němec, Hladný 2006) 
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4.8.1.4.  Ohrožená stojatá voda člověkem 

Voda je výborným univerzálním polárním rozpouštědlem, ale látky na olejové bázi 

voda nerozpustí. Člověk se s tímto stavem nesmířil a vynalezl mycí přípravky a různé 

saponáty chemického původu. Účinnost těchto přípravků je vynikající, ale chemicky 

stabilní. V odpadních vodách zůstávají a nedají se biologicky odbourat. Další látky, 

které znečišťují a zatěžují vody jsou látky smáčivé, které odstraňují tvrdost vody. 

Dalšími znečišťovateli jsou chemikálie, které zajišťují syntetickou vůni nebo mají 

bělící úkol. Život ve sladkých vodách neohrožují jen prací prostředky a saponáty, ale 

také organické látky a různé zbytky, které ve větším množství způsobují ekologické 

katastrofy. Dalším faktorem určujícím kvalitu vody je množství obsahu kyslíku. Při 

jeho nedostatku voda zahnívá. Podle úbytku kyslíku se může stanovovat čistota. 

Měří se po dobu 5 dní v jednom litru vody a množstvím úbytku kyslíku v miligramech. 

(Kovář, 2008) 

4.8.1.5.  Zonace stojaté vody 

Rybník lze rozdělit na zónu dna a zónu volné vody. Zónu dna dále ještě rozdělujeme 

na pobřežní a hlubinou. Z pobřežní zóny - litorálu - rostou zde vyšší rostliny, protože 

zde dobře zakořeňují, ale listy mají nad hladinou. Jedná se o lipnicotvaré rostliny 

např. orobinec, rákos, ostřice nebo chřestotvaré rostliny např. kosatec žlutý. Zdržuje 

se zde pestrá škála živočichů od bezobratlých, malých obratlovců až po velké 

obratlovce, kteří se zde vyvíjejí, hnízdí, ukrývají. V hlubinné zóně – pelagiál -  

můžeme rozlišit rostliny ponořené, které rostou úplně pod vodou (rdestice hustolistá, 

vodní mor kanadský), vzplývavé, které koření v bahně, ale listy se drží díky 

vzdušným lodyhám nad vodou (leknín bílý) a plovoucí rostliny tvořeny stélkou 

(okřehek menší). V zóně volné vody v horní vrstvě, kde je dostatečné množství světla 

se vyskytují zelené řasy a plankton, které fotosyntetizují. Ve spodní vrstvě, kde je 

málo nebo není vůbec světlo se nachází zóna spotřeby.  
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Podle společenstev organismů ve stojatých vodách 

1. plankton – drobné organismy vznášející se na hladině vody 

2. nekton – společenstvo volné vody 

3. bentos – společenstvo dna 

4. pleuston – společenstvo vyskytující se na hladině vody – vodoměrky 

(Bergstedt, Klaus, Volkmar, 2005) 

Obecná charakteristika rybníku a jeho význam 

1. k chovu ryb 

2. protipovodňová ochrana 

3. zásobárna vody v krajině 

4. ekologická funkce – hnízdiště vodního ptactva, zastávka tažných ptáků 

5. krajinotvorný a estetický význam 

6. sportovní rybolov, rekreace 

Úvod k mapování rybníků 

Protože tato myšlenka mapovat rybníky vznikla s dětmi ve škole, výchozím bodem je 

tedy Základní škola v Červených Pečkách, odkud se vydáme směrem k obci 

Čertovka, polními cestami k  Hořanům, dále do Červených Peček, na Bojiště, do 

Dobešovic a zpět do ZŠ Červené Pečky. Putování má 7 zastavení a je zde mnoho 

zajímavostí. Nejzajímavějšími je výskyt vodní rostliny rdestice hustolisté a druhohorní 

výskyt ústřic v pískovcovém lomu. Do projektu se zapojili žáci II. stupně, kteří se 

obohatili o vědomosti biologické a historické, ale hlavně získali příznivý vztah 

k regionu svého bydliště. Žáci zjišťovali potřebné podklady k jednotlivým rybníkům 

různým způsobem. Biologické informace žáci zjišťovali přímo na místě u každého 

rybníka, historické vyhledávali na internetu a v kronice Červených Peček, vyptáváním 

se na úřadě městyse, u kronikáře, u majitelů rybníků, rodičů a prarodičů a 

domorodců. Hledání informací nebylo vůbec jednoduché. Na úřadě městyse nám 

téměř žádné informace neposkytli, jen doporučili další informační zdroj paní 

kronikářku v Červených Pečkách. Paní Dvořáková, která vede místní kroniku a ví o 

historii obce asi nejvíce nám velice pomohla. Jindy úžasně pomohli při vyhledávání 

informací prarodiče nebo přímo majitelé rybníků. Vyhledávání informací ohledně 
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rybníků žáky vyloženě nadchlo a dílčí neúspěchy je neodradily, naopak posílily a 

hledali ještě s větším úsilím. K některým rybníkům žáci zjistili více informací, k jiným 

jen nepatrnou část, ze které pak vycházeli. 

 

4.8.2.  Zpracování projektu II. stupně: 

 Mapování rybníků v okolí Základní školy Červené Pečky s dětmi II. stupně 

aneb „ Šlápota mezi rybníky“ 

4.8.2.1.  První šlápota  – rybník Čertovka 

Tento rybníček se nachází uprostřed malebné návsi, čtvercového půdorysu a je 

napájen Hořanským potokem. Břehy rybníku jsou upraveny tzv. parkovou úpravou, 

ale dno rybníka je zaneseno bahnem. Z historického hlediska k samotnému rybníku 

jsme žádné informace nenašli. Nachází se v malebné vesničce Čertovka, kde v 16. 

století bývala v mělkém údolí Hořanského potoka jen osamělá krčma zvaná 

Zavadilka. Zde se scházeli lidé nevalné pověsti, proto se jí později začalo říkat 

Čertovičky neboli Čertova krčma. V roce 2013 byl předurčen k zániku, jelikož byl 

Hořanský potok uměle zahrazen.  Nyní v rybníce nežijí žádné ryby. Z bezobratlých se 

nám ukázal vírník obecný, larvy komárů, nitěnka obecná, která nám dokazuje 

znečištění málo proudící, až stojaté vody. Žije zavrtána hlavou v bahně a živí se 

organickými zbytky z bahna. Dále se zde vyskytuje vodoměrka štíhlá a znakoplavka 

obecná, nejhojnější druh skokana skokan hnědý. Břehy lemuje kosatec žlutý, 

orobinec širokolistý, rákos obecný, smuteční vrba, zlatobýl kanadský, okrasné 

lipnicovité trávy, mochna plazivá, kopřiva dvoudomá, stulík žlutý a leknín červený. 

Tyto rostliny opět dokazují klidnou stojatou vodu bez jakéhokoliv zastínění s plným 

sluncem. Naměřili jsme zde tyto hodnoty pH 8, tedy přípustnou hodnotu. Za to 

alkalita vysoká - tvrdost vody je na hranici velmi tvrdé, dusitanů i dusičnanů správné 

množství. Viditelnost vody je špatná, asi 20 cm.  
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Obrázek 14 - Rybník Čertovka    Obrázek 15 - Rybník Čertovka 

  

4.8.2.2.  Druhá šlápota – rybník Čert 

Rybník Čert prakticky sousedí s rybníkem Čertovka a nachází se v severní části 

stejnojmenné obce. Jedná se o rybník nově založený, protože byl vybudován v roce 

2005. Má funkci záplavového rybníku, tedy zadržuje přívalovou vodu. Přístup k němu 

umožňuje polní cesta. Je průtočným rybníkem, tedy je součástí vodního toku. 

Vypouštěcím zařízením rybníka je tzv. požerák. Jedná se o svislou šachtu, která 

zajišťuje výpusť rybníka při povodních. Hloubka rybníku činí 2-3,2 m. Rybník se 

rozkládá na 1,065 ha. Tento rybník, jak zjistili žáci od místních obyvatel, má mnoho 

úskalí. Ukázalo se totiž, že vybudování tohoto rybníka bylo úplně zbytečné, protože o 

něco výše byl dříve vybudován tak zvaný suchý poldr (stavba sloužící 

k protipovodňové ochraně). Umělé hráze rybníka Čert narušují přítok Hořanského 

potoka a tím znemožňují zásobovat nedaleký Libenický rybník. Hořanský potok měl 

velký význam i pro zvěř, která se z něho napájela. Původní rybník Čertovka se díky 

novému rybníku stává vodní plochou se stojatou vodou, protože do něho přitéká 

minimum vody. Při vlastním zkoumání rybníka jsme viděli např. vodoměrku, 

znakoplavku z bezobratlých živočichů, z obratlovců kachnu divokou, skokana 

hnědého, z rostlin rákos obecný.  PH naměřené v tomto rybníku je přípustné 6,5, 

alkalita 40 - tedy nízká, tvrdost vody je velmi měkká, množství dusitanů rizikové a 

mnoho dusičnanů. 
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Obrázek 16 - Rybník Čert     Obrázek 17 – Zkoumáme chemické složení        Obrázek 18 - Vytvoření plakátu 

          

   

4.8.2.3.  Třetí šlápota – Rybníček u Hořan 

Rybníček je ukrytý ze všech stran vzrostlými stromy, má rozlohu 800 metrů 

čtverečních a nachází se u obce Hořany, asi 1 km od základní školy v Červených 

Pečkách. Tento rybník je národní přírodní památkou, protože je jedinou lokalitou 

přirozeného výskytu kriticky ohrožené rostliny rdestice hustolisté v České republice. 

Ta je často zaměňována s vodním morem. Rozdíl mezi těmito rostlinami je, že vodní 

mor má lístky po celém obvodu stonku, kdežto rdestice má lístky uspořádány do 

žebříčku v jedné rovině. rdestice navíc vyžaduje chladnější vodu se speciálním 

chemickým složením. Proto chráněné území zahrnuje nejen rybníček, ale i silný 

minerálně bohatý pramen Hořanského potoka. Tato rostlina roste zcela ve vodě s 

ponořenými listy a na jaře kvete zelenými kvítky uspořádanými v klasech nad 

hladinou a pohled na rozkvetlý rybník je nádherný. Lodyhy jsou až 70 cm dlouhé. 

Zákonem chráněná je i v Irsku, velmi ohrožená v Maďarsku a v Polsku a Slovensku 

uměle vysazována. O Rybníčku u Hořan není nikde zmínka do roku 1976, protože 

nebyl asi ničím zajímavý. Od již zmíněného roku se začal sledovat úbytek rdestice 

kvůli zmenšení vodní hladiny splavených minerálních a organických látek. Od roku 

1980 zde byl proveden soubor opatření ke zlepšení a ozdravení rybníka např. 

částečné odbahnění a opravení hráze. V letech 1995 - 1996 proběhla celková 

přestavba. Pro ochranu Rybníčku bylo vybudováno vodní dílo sloužící 

k protipovodňové ochraně, aby se rybník dále nezanášel splaveninami. Břeh je 

neustále upravován sečením a odstraňováním náletových dřevin, aby nestínily 

ohrožené rostlině rdestici. V roce 2014 proběhlo poslední odbahnění rybníka. 
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Odstranilo se 450 m3 usazenin, které se spláchly z okolních polí. Znovu byla 

opravena hráz s bezpečnostním přelivem k ochraně proti přelití. Při těchto pracích 

rdestice hustolistá musela být umístěna v náhradní vodní nádrži. Tato lokalita 

potřebuje neustálou péči, protože zde dochází ke splachům z okolních polí a tím se 

zvyšuje produkce řas s přísunem živin hlavně dusíku a fosforu. Při přemnožení řas 

se zhoršují světelné podmínky a množství kyslíku, což neprospívá rdestici. Rybníček 

je skrytý v olších lepkavých a v jasanech ztepilých. Břehy zpevňuje střemcha obecná. 

Dále stromoví obohatila bříza bělokorá, vrba jíva, topol osika a bez černý. Hladina je 

pokrytá okřehkem menším, lidově žabincem a lakušníkem niťolistým. Okolí rybníka je 

porostlé netýkavkou malokvětou, kosatcem žlutým, zblochanem řasnatým a dalšími 

travinami. Z bezobratlých jsme objevili larvy vážek, splešťuli blátivou, kdy při vyrušení 

upadá do nehybného stavu tzv. katalepsie, znakoplavku obecnou, chrostíky, 

sarančata, okáče luční. Z obratlovců se zde nachází jezevec lesní, který má 

v blízkosti „hrad“ nory s mnoha vchody a venkovním záchodkem. Kuna lesní a lasice 

kolčava jsou kunovité šelmy, které zde našly domov. V rybníku nejsou žádné ryby. Z 

chemického složení jsme zjistili tyto hodnoty pH 8 - přípustná hodnota, alkalita 

vysoká s hodnotou 720, celková tvrdost je velmi vysoká, dusitany jsou v normě, ale 

dusičnanů mnoho. Hloubka rybníku, měřeno v půlmetrové vzdálenosti, je 14 - 15 cm. 

(Ochrana přírody a krajiny v České republice, 2016, online) 

Obrázek 19 - Rybníček u Hořan Národní přírodní památka Obrázek 20 - Rybníček u Hořan 
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4.8.2.4.  Čtvrtá šlápota – Obecní rybník „Bojišťák“ 

Současným vlastníkem rybníka je městys Červené Pečky. Nyní má bohužel rozpadlé 

hráze a v nejbližší době by se měl opravovat. Z historického pohledu na tomto místě 

dne 25. dubna 1142 byla vedena bitva mezi vojskem knížete Vladislava II. a vojskem 

moravských knížat vedená Konrádem Znojemským. V roce 1557 se zde nacházel 

dubovo-habrový les zvaný „Bojišťák“. V tomto lese se nacházel rybník, jehož hráze 

se roku 1564 protrhly a zaplavily pozemky v okolí. Od roku 1571 patřil les panství  

Suchdol a roku 1655 nechal majetek pečeckého panství hrabě Hanuš Bedřich 

z Trauttmandorfu, syn říšského knížete Maxmiliána, les vykácet. Takto získaný 

pozemek z části pronajal sedlákům a na části založil osadu Bojiště. Osada Bojiště 

měla v roce 1760 dvě usedlosti, tři chalupy, dva domy a krčmu. Další zmínky o 

rybníku nejsou nikde k nalezení. Rybník po protržení hráze byl opraven vystavěnou 

kamennou hrází. Nachází se mezi osadou Bojiště a spojovací cestou Červené Pečky 

– Miskovice. Tvar připomíná podkovu. Úkol rybníka je zachycovat povrchovou vodu, 

na rozdíl od červenopečeckého rybníka Pazderny. V současné době se Obecní 

rybník u Bojiště využívá hlavně v zimě jako přírodní kluziště. V letošním suchém létě 

tento rybník úplně vyschnul a v něm zahynulo mnoho kaprovitých ryb, škeblí 

rybničných a jiných bezobratlých živočichů vázaných na vodu. Rybník z jedné strany 

lemuje rákos obecný a orobinec úzkolistý, z druhé strany je lemován lipnicovitými 

trávami a poli. Zde jsme nemohli dělat chemický rozbor vody, protože byl rybník 

vyschlý.  

Obrázek 21 - Rybník Bojišťák - škeble rybničná Obrázek 22 - Rybník Bojišťák - vysychající 
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4.8.2.5.  Pátá šlápota – bezejmenný rybník 

Tento rybník je nejmladším, nejmenším a získali jsme o něm nejméně informací. 

Nachází se v údolí polí Červených Peček a hraničí s osadou Dobešovice. Byl 

založen roku 2009 kvůli zadržení dešťové vody z okolních polí a kvůli chovu ryb. 

Následně proto do něho byly nasazeny kaprovité ryby. V současné době je rybník 

neudržovaný, zarostlý náletovými dřevinami. Hladinu rybníka pokrývá okřehek menší, 

z vyšších rostlin tu roste rákos širokolistý, břeh lemuje kromě lipnicovitých trav 

kopřiva dvoudomá, planý ostružiník křovitý, z keřů je to bez černý, ze stromů je to 

olše lepkavá nebo vrba bílá. Na živočichy jsme moc štěstí neměli a zahlédli jsme 

pouze vodoměrku štíhlou, larvu komára. Chemickým rozborem rybník prošel takto: 

pH – přípustné, alkalita – vysoká, tvrdost velmi tvrdá a mnoho dusičnanů, za což 

mohou chemicky hnojená okolní pole.  

Obrázek 23 Bezejmenný rybník - zkoumání chemického složení 

 

 

4.8.2.6.  Šestá šlápota – Abrahámův rybník 

Tento rybník se nachází v osadě Dobešovice a patří mezi nejstarší. Mnoho záznamů 

se o něm nedochovalo. Informace, které jsme získali, jsou pouze na základě 

rozhovorů domorodých lidí nebo současného majitele, který ho získal vlastně 

„náhodou“ spolu se stavením.  Slouží jako napajedlo pro koně, kteří se pasou v okolí 

rybníka. V minulosti ho vlastnil pan baron Hrubý a rybník patřil ke zdejšímu zámku. 

Dále ho obhospodařovalo JZD Červené Pečky a v této době se tu konaly rybářské 

závody. Naše cesta za poznáním tohoto rybníka byla dlouhá. Informace jsme hledali 

ve zdejší knihovně, úřadu městyse, v osadě Dobešovice u p. Trpišovské. 
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Obrázek 24 Abrahámův rybník  Obrázek 25 - Abrahámův rybník - zpracování informací 

   

 

4.8.2.7.  Sedmá a poslední šlápota – rybník Pazderna    

Rybník, s kterým zakončujeme naše putování, je nejblíže k základní škole a nachází 

se směrem k městu Kolín.  Tento rybník vlastnil pan baron Hrubý. Po 2. světové 

válce byl také majetkem státního rybářství, po r. 1989 byl vrácen rodině Hrubých.  Po 

úmrtí pana Hrubého přešel do majetku pana hraběte Sternberga, který ho pronajímá 

Lesům Kutná Hora. Poslední dva roky ho tedy obhospodařují Lesy Kutná Hora a 

opět je chovným rybníkem. Co se týče historických záznamů, Lesy Kutná Hora nám 

moc nepomohly, protože nemají žádné historické podklady. Přes úřad městyse 

v Červených Pečkách se nám podařilo v kronikách najít nejvíce údajů. Pazderna 

původním názvem Cihelský, protože vodu z ní používali na výrobu cihel, tehdy ještě 

vepřovic. Hráze zpevňovaly kanadské topoly, které odolávaly větrům téměř sto let. 

Kvůli výstavbě nové silnice v roce 1928 byly topoly vykáceny. V rybníce byly 

nasazeny ryby. U rybníka se nacházela panská flusovna a pazderna, kam se svážel 

panský len. Zde se sušil, třel, válcoval a čistil a prodával do prádelen. Ve flusovně se 

vyrábělo a draslo z dřevěného popela. O něco níže než Pazderna byl další rybník 

zvaný Pečecký, kde stával mlýn. Původní silnice do Kolína vedla po hrázi Pazderny 

v místě, kde vytéká voda z rybníka. Zde byl postaven v roce 1817 kamenný most se 

sochou sv. Jana Nepomuckého. Tato socha byla zničena a roku 1878 byla 

nahrazena novou, ale už byla postavena u kostela v Červených Pečkách. Most je 

v současné době již ve špatném stavu a pilíře se postupně podemílají. Za poslední 

dvě století se výměra rybníka zmenšila o více než polovinu, tedy na 1,94 ha. 

V minulosti se v Pazderně nacházelo velké množství kaprovitých ryb včetně 
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nepůvodní asijské kaprovité ryby amura bílého. V dnešní době se jen zřídka 

v Pazderně vyskytne kapr obecný, který je v České republice nejhojnější kaprovitou 

rybou. Další rybou nacházející se v Pazderně je lín obecný a slunka obecná zaujímá 

podle počtu poslední místo. Je to jen malá rybka o délce 12 cm. V Pazderně a jejím 

okolí se vyskytuje mnoho hmyzu, např. perloočka, buchanka, vznášivka. Jsou to 

drobní korýši, kteří se volně vznáší na hladině a vytvářejí zooplankton. Plovatka 

bahenní je sladkovodní plž s protáhlou ulitou do špičky, který se živí rostlinnými 

zbytky. Dalším plžem je okružák ploský, který je o polovinu menší než plovatka, 

plochý a živí se řasami. Mezi létajícím hmyzem jsme zahlédli vážku ploskou, motýlici 

a komára pisklavého. Na hladině vody se mihla bruslařka, která je podobná 

vodoměrce a často se zaměňují. Letos u Pazderny byl nejhojnějším motýlem 

bělásek, a to jak zelný i řepkový, protože v okolí byla řepková pole, na kterých často 

bělásci kladli vajíčka. Z obojživelníků jsme zastihli skokana hnědého. Ze zástupců 

ptáků se zde vyskytují kachny divoké, husy divoké a občas se zastaví i volavka 

popelavá. Labuť velká usedne jen zřídka. Z rostlin se tu nachází např. kostival 

lékařský, kopřiva dvoudomá, smetánka lékařská, kyprej vrbice, vrbina penízková aj. 

Všechny tyto byliny jsou bylinkami, protože mají léčivé účinky, dále se zde nachází 

bršlice kozí noha, kuklík městský. Ještě můžeme vidět lipnicovité trávy, jako je lipnice 

luční a psineček výběžatý. Břeh rybníka je v současné době zpevňován a chráněn 

souvislým lesním porostem, jasanem ztepilým, břízou bělokorou, modřínem, olší 

lepkavou, vrbou jívou a lískou obecnou. I u tohoto rybníka jsme zkoumali základní 

chemické údaje pH – ideální, celková alkalita – vysoká, tvrdost – velmi vysoká, 

dusitanů obsahuje dle našeho měření správné množství a dusičnanů obsahuje 

mnoho. V roce 1990 byl naposledy odbahňovaný. Rybník Pazderna sousedí 

s národní přírodní památkou Lom u Červených Peček. Je to pozůstatek z druhohor, 

svrchní křídy, starý 90 milionů let, kdy tady bylo moře a nám tu zůstaly zkamenělé 

ústřice v pískovcích. Pískovna je 6 metrů vysoká a schránky ústřic se nacházejí asi 

v 60 mocné vrstvě, kde byly zřejmě nahloučeny při mořské bouři. Tento druh 

vyhynulé ústřice byl dále nalezen jen ve Francii a na pobřeží Namibie.  Náš  rybník 

Pazderna nás dříve zajímal jen v zimním období. To jsme čekali, až rybník zamrzne 

a my nasadíme brusle. Dnes díky společné práci při hledání informací na něho 

pohlížíme úplně jinak. (Cesty a památky, 2016, online) 
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Obrázek 26 Rybník Pazderna    Obrázek 27 Lom u Pazderny 

   

 

4.9.  Zhodnocení a shrnutí projektu dílčí části projektu „ Šlápota mezi rybníky“ 

Nejprve jsme si se žáky stanovili, proč se náš projekt bude věnovat rybníkům v okolí 

našeho bydliště. Vymezili si historii rybníkářství a vysvětlili, jak takový rybník funguje. 

Všechny rybníky jsme nejdříve navštívili společně a zjišťovali potřebné biologické 

informace. Například nás zajímala viditelnost vody v rybníku, fauna a flora jak 

v rybníku, tak okolo na březích. chemické složení – pH, dusičnany, dusitany, tvrdost 

a alkalita. K tomuto chemickému zjišťování nám posloužili testovací proužky pro 

domácí jezírka. 

Žáci pracovali ve skupinkách o pěti členech, ve kterých si stanovili různé funkce. 

Práce ve skupinách v terénu se mi osvědčila, protože každý člen skupiny se stal pro 

skupinu jedinečným a nepostradatelným. Žáci se vzájemně podporovali, 

povzbuzovali, rozdělovali si úkoly tak, aby i žáci se slabším prospěchem zažili pocit 

úspěšnosti. Žáci jednotlivých skupin pracovali samostatně, organizovali si schůzky 

s místními občany, získávali vědomosti na obecním úřadě, hledali na internetu, 

v místní knihovně, postupně zaznamenávali a kompletovali informace. Všichni 

pracovali opravdu se zápalem a nadšením pro věc, i když se tu a tam objevily dílčí 

neúspěchy. Nakonec vše společnými silami zaznamenali na plakáty, aby své 

půlroční dílo mohli předvést svým mladším spolužákům. Při realizaci tohoto projektu 

nám počasí přálo, tím pádem nenastaly žádné nečekané komplikace. Projekt 

probíhal podle stanoveného plánu bez obtíží. Projekt, kterého jsem se nejdříve 

obávala pro nechuť k jakékoliv činnosti žáků, se opravdu vydařil. Proto ho hodnotím 

jako úspěšný. Žáci mě mile překvapili, s jakým úsilím se zhostili svého úkolu. Cíl 
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tohoto projektu byl úspěšně naplněn. Nejen že se žáci obohatili o vědomosti, ale 

získali i bližší vztah k rodnému kraji. 

5.  ZÁVĚR 

Bakalářská práce je rozdělena do třech částí. První teoretická část se zabývá pojmy 

typu posun environmentálního myšlení, environmentální výchovou jako takovou a 

směry environmentální výchovy. Druhá část je zaměřena na výzkumné šetření, kde 

cílem bylo zjistit, jak silný vztah k přírodě mají žáci základních škol. Po zpracování a 

vyhodnocení dotazníkového šetření jsem byla nemile překvapena, jak malý vztah 

žáci k přírodě mají bez ohledu na jejich věk. Jsou ovlivněni moderními technologiemi, 

se kterými tráví většinu volného času. Proto cílem praktické části bylo vytvořit projekt 

environmentálního směru, který nabídne přímý styk s přírodou. Rozhodla jsem se co 

nejvíce motivovat žáky v hodinách, které vyučuji, praktickými činnostmi a hlavně 

přímo v přírodě. Tak se zrodily projekty „Voda je život“ pro I. stupeň i „Šlápota okolo 

rybníků“ pro II. stupeň. Na I. stupni jsem volila kratší časové úseky pro lepší 

soustředění žáků. Při zpracování jednotlivých částí projektu jsem se přesvědčila, jak 

se žáci rádi zapojují do činností, bádají, zkoumají, experimentují, pozorují a učí se 

novým věcem.  Na II. stupni v projektu „Šlápota okolo rybníků“ jsem zjistila, jak málo 

stačí, aby se žáci nadchli pro akci v přírodě. Úkolem projektů bylo žáky obohatit o 

nové poznatky, zkušenosti a příjemné zážitky týkající se vody. V obou případech bylo 

zjištěno, že zkušenost a vlastní prožitky utvářejí kladný vztah a postoj k přírodnímu 

prostředí a vedou k utvoření správného hodnotového žebříčku. Oba projekty byly 

úspěšně dokončeny i kladně zhodnoceny žáky i učiteli. Snahou bakalářské práce 

bylo upozornit, jak důležité je budovat vztah žáků k přírodě od útlého věku, 

upevňovat ho a prohlubovat ve školním prostředí, aby si ho udrželi až do dospělosti. 

Zpracováním bakalářské práce na téma Environmentální výchova na základní škole 

v Červených Pečkách byla přínosem především pro mě a pro mou další výchovnou 

práci. Věřím, že tato práce by mohla být přínosem i pro ostatní pedagogy základního 

vzdělávání. 
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