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10. PŘÍLOHY 

10.1. Přehled vydaných učebnic a pracovních sešitů 
nakladatel rok název autor typ 

Alter 2011 
Člověk a technika 5; člověk a 
jeho svět Bradáč, Petr učebnice 

Alter 2010 
Rozmanitost přírody pro 4. 
ročník, 1. díl 

Kholová, Helena a 
kol. učebnice 

Alter 2010 
Rozmanitost přírody pro 4. 
ročník, 2. díl Novotný, Aleš učebnice 

Alter 2010 
Země ve vesmíru 5; člověk a 
jeho svět; rozmanitost přírody Holovská, Helena učebnice 

Alter 2009 
Život na Zemi 5; rozmanitost 
přírody; člověk a jeho zdraví Kholová, Helena učebnice 

Alter 2008 
Přírodověda pro 4. ročník; 
člověk a jeho svět; 2. díl 

Novotný, Aleš; 
Kholová, Helena; 
Holovská, Helena učebnice 

Alter 1999 Přírodověda pro 4. ročník 

Novotný, Aleš; 
Kholová, Helena; 
Holovská, Helena učebnice 

Alter 1997 
Přírodověda pro 5. ročník. Život 
na Zemi Kholová, Helena učebnice 

Alter 1996 
Přírodověda pro 5. ročník. 
Člověk a technika Bradáč, Petr učebnice 

Alter 1996 
Přírodověda pro 5. ročník. Země 
ve vesmíru Holovská, Helena učebnice 

Alter 1995 Přírodověda pro 4. ročník Kholová, Helena učebnice 

Didaktis 2011 
Člověk a jeho svět pro 5. ročník 
základní školy 

Chramostová, Ivana a 
kol. učebnice 

Didaktis 2009 
Člověk a jeho svět pro 4. ročník 
základní školy 

Hublová, Pavlína a 
kol. učebnice 

Fortuna 2001 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 2001 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 2000 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 
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Fortuna 1997 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 

Fortuna 1997 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy: rok v přírodě Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1997 

Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy: od vesmíru k 
člověku Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1996 

Od vesmíru k člověku: 
přírodověda pro 5. ročník 
základní školy: Včetně učiva 
kurzu Výchova ke zdraví Kvasničková, Danuše učebnice 

Fortuna 1996 
Přírodověda: pracovní sešit pro 
4. ročník základní školy Kvasničková, Danuše 

pracovní 
sešit 

Fraus 2011 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 
5. ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

Fraus 2010 
Příroda: Člověk a jeho svět: pro 
4. ročník základní školy Frýzová, Iva učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Energie 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Zdraví Klepel, Gert a kol. učebnice 

Fraus 2005 
Člověk a příroda. Informace a 
komunikace 

Zahradník, Günter a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Půda 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Vzduch 
Volkmar, Ditrich a 
kol. učebnice 

Fraus 2005 Člověk a příroda. Voda 
Bergstedt, Christel a 
kol. učebnice 

Nová škola   2014 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   
2012–
2014 

Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola   
2012–
2013 

Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   2012 
Přírodověda 4: Pracovní sešit 
pro 4. ročník Štiková, Věra 

pracovní 
sešit 
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Nová škola   2011 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola   2011 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   2010 
Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola   2010 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří 

pracovní 
sešit 

Nová škola   2004 
Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Nová škola 
Brno 2015 

Přírodověda 4: vzdělávací oblast 
Člověk a jeho svět (Rozmanitost 
přírody) Andrýsková, Lenka učebnice 

Nová škola 
Brno 2015 Přírodověda 5 Vieweghová, Thea učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2017 

Přírodověda 5: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka 

pracovní 
sešit 

Nová škola 
s.r.o. 2016 

Přírodověda 4: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka 

pracovní 
sešit 

Nová škola 
s.r.o. 2016 

Přírodověda 5: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2015 

Přírodověda 4: Porozumění v 
souvislostech Klinkovská, Lenka učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 2015 

Člověk a jeho svět: Přírodověda 
pro 4. ročník Štiková, Věra učebnice 

Nová škola 
s.r.o. 

2013–
2016 

Přírodověda 5: člověk a jeho 
svět: pro 5. ročník Matyášek, Jiří učebnice 

Albra 2002 Přírodověda 5: pracovní sešit Prášková, Lenka 
pracovní 
sešit 

Pansofia 1999 
Přírodověda 5: učebnice 
přírodovědy pro 5. ročník Prášková, Lenka učebnice 

Pansofia 1996 
Přírodověda 4: učebnice 
přírodovědy pro 4. ročník  učebnice 

Prodos 
2009–
2010 

Čítanka naučných textů pro 4. a 
5. ročník ZŠ Vaníček, Jakub učebnice 
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Prodos 2008 
Člověk a jeho zdraví pro 4. a 5. 
ročník základní školy Jančová, Michaela učebnice 

Prodos 2008 
Rozmanitost přírody pro 4. a 5. 
ročník základní školy Dančák, Martin učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 1 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 2 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2007 Člověk a jeho svět 3 Danihelková, Hana učebnice 

Prodos 2002 
Přírodověda pro 4. ročník, 
pracovní sešit  

pracovní 
sešit 

Prodos 1997 Přírodověda: 4. ročník  učebnice 

Prodos 1996 
Přírodověda: 4. ročník: pracovní 
sešit Jurčák, Jaroslav 

pracovní 
sešit 

Prodos 1996 
Přírodověda: 5. ročník: pracovní 
sešit Jurčák, Jaroslav 

pracovní 
sešit 

Prodos 1996 Přírodověda: 5. ročník Jurčák, Jaroslav učebnice 

Prodos 1996 Přírodověda: 4. ročník Jurčák, Jaroslav učebnice 

Prodos 1993 Přírodověda 4 Baťková, Božena učebnice 

Scientia 1999 
Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda 5 Komanová, Eva 

pracovní 
sešit 

Scientia 1997 Přírodověda 5 Komanová, Eva učebnice 

Scientia 1997 
Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda 4 Komanová, Eva 

pracovní 
sešit 

Scientia 1996 Přírodověda 4 Komanová, Eva učebnice 

Scientia 1994 
Přírodopis pro 5. ročník základní 
školy Střihavková, Hana učebnice 

SPN 
2016–
2017 Přírodověda 4 Čechurová, Milana učebnice 

SPN 2011 Přírodověda 5 Čechurová, Milana učebnice 

SPN 
2010–
2011 Přírodověda 4 Čechurová, Milana učebnice 

SPN 2004 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 
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SPN 1999 

Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila 

pracovní 
sešit 

SPN 1998 

Pracovní sešit k učebnici 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila 

pracovní 
sešit 

SPN 1998 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 

SPN 1998 
Přírodověda pro 5. ročník 
základní školy Mladá, Jarmila učebnice 

SPN 1996 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav 

pracovní 
sešit 

SPN 1995 

Pracovní sešit k Přírodovědě pro 
4. ročník základní školy: 
poznáváme přírodu a techniku Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1994 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1993 

Poznáváme přírodu a techniku: 
přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1993 

Pracovní sešit k Přírodovědě pro 
4. ročník základní školy: 
poznáváme přírodu a techniku Podroužek, Ladislav učebnice 

SPN 1991 
Přírodověda pro 4. ročník 
základní školy Podroužek, Ladislav učebnice 

Taktik 2017 Hravá přírodověda 4 Binková, Adriena 
pracovní 
sešit 

Taktik 
2014–
2017 Hravá přírodověda 5 Rybová, Jovanka učebnice 

Taktik 
2014–
2017 Hravá přírodověda 4 Rybová, Jovanka učebnice 
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10.2. Záznam interview 

10.2.1. Interview 1 

Datum: 14. 4. 2016 

Škola: FZŠ a MŠ Barrandov II 

Délka: 4 min. 50 s. 

Výzkumník (V): První otázka by byla, jak dlouho, nebo po kolikáté už jsi učila přírodovědu? 

Respondent (R1): Přírodovědu jsem učila ve třetí, ve čtvrtý, v pátý, ve čtvrtý a v pátý. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a jaký k ní máš vtah? 

R1: Kladný. 

V: Kladný. Zařadila jsi do své výuky někdy téma houby? 

R1: Ano, zařadila jsem houby. Nejlépe v praxi.  

V: Jak v praxi? 

R1: Že jsme chodili po lese, hledali jsme je, dělali jsme různý otisky, vzorky a většinou to 

děláme na škole v přírodě, že si jako tohle děláš venku a píšeš si, kreslíš si a děláme si takovej 

herbář a všechno co objevíme, tak si třeba otiskáme ty houby nebo ty kytky, nakreslíme. 

Protože houby nejdou lisovat, tak to děláme takhle. 

V: A jak si stanovuješ základní učivo? U těch hub, jakoby co. Jak stanovíš, to co chceš, aby 

věděli? 

R1: Asi na základě praktičnosti, aby to bylo, když už oni do toho lesa přijdou, tak aby ty 

běžný houby uměli rozpoznat a asi důležitý je rozdělit si je na ty jedovatý a jedlý. 

V: A testuješ pak nějak znalosti z hub na té škole v přírodě nebo ve škole? 

R1: Určitě, i oboje. I v praxi, i když tam se snažím, abysme je až tak moc neničili, netrhali. 

Ale chci, aby i ktěm jedovatejm měli kladnej vztah, protože třeba loni jsme byli na té škole 
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v přírodě a rostly tam muchomůrky červený a bylo to strašně krásný a oni, aby je prostě 

neničili. A pak si děláme i testíky, děláme. 

V: Ehm, a zařazuješ i houby, který nejsou ty běžný lesní, co se sbírají? Myslím tim teď 

konkrétně plísně, kvasinky a tyhlety typy hub, se kterejma, žáci přicházejí do kontaktu, ale 

zároveň to nejsou ty lesní houby. 

R1: Moc ne, to mě vlastně asi nikdy, ani nenapadlo. 

V: Aha. Cítíš dostatečnou podporu pro zařazení tématu hub v materiálech typu RVP, ŠVP? 

R1: To nevim. Nemám to až tak nastudované. Většinou se orientuju podle učebnice, nebo 

že jsou houby, tak se opřu o učebnici a to co najdeme v tom lese. 

V: A máš něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila, až budu učit téma houby? Tys 

doporučila to jít do lesa? 

R1: Ano. Určitě jít. A taky jsme dělali, když rostly houby, a to jsme dělali na podzim, že kdo 

šel na houby, a to bylo opravdu období, kdy ty houby rostly, to bylo ňáký to září, říjen, takže 

každý měl přinýst jednu houbu. Pak jsme si je naskládaly, třídili jsme si jedlé, nejedlé, takže 

opravdu, aby oni to viděli, že ty obrázky často matou a nejsou tak přesný, takže jsem chtěla 

buď fotky a nejlépe bylo, když pak přinesli ty skutečný houby a i měli našli si takový i 

chytáky, jako houby nezvyklý. I když to byly zase jenom ty, jak to mám říct ... Houby jako 

houby. 

V: Nebudu to zatěžovat tím odborným termínem, jsou to nějaké stélkaté houby, nebo 

výtrusné houby. Chtěla jsem se ještě zeptat, jestli je něco, co by ti pomohlo, abys zařazovala 

i ty houby, jako jsou plísně, bakterie kvasinky?  

R1: To by možná bylo dobrý asi spíš udělat na nějakých pokusech, protože ty plísně, pak 

když se něco nechá v pytlíku, tak ta plíseň tam sama pak. Tak aby to nebylo jenom teoreticky, 

protože to je tak strašně těžko chápatelný pro ty děti, takže mě by pomohlo nějaký návrhy 

na to jak k nim přijít, jak je zkoumat. 

V: Jo, takže je nezařazuješ, protože nevíš jak a nebo protože nejsou v tý učebnici? 

R1: Hm (souhlasné přitakání), ani mě to vlastně nikdy nenapadlo. Upřímně. 
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V: Je něco, co bys chtěla doplnit? 

R1: Asi ne. 

V: Tak já ti moc děkuju. 
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10.2.2. Interview 2 

Datum: 15. 4. 2016 

Škola: FZŠ a MŠ Barrandov II 

Délka: 4 min. 24 s. 

Výzkumník (V): Tak, já Vám na začátku děkuji, že jste si na mě udělal čas. Zajímalo by mě, 

jak dlouho učíte přírodovědu? Jestli to dokážete odhadnout? 

Respondent (R2): No tak neučím to určitě každý rok. Ale ... přibližně ... takovejch deset 

patnáct let to mohlo být. 

V: A jaký k ní máte vztah? 

R2: No, tak k přírodovědě určitě kladný, protože mám rád přírodu. K přírodě mám kladný 

vztah. 

V: Zařazujete do své výuky také téma houby? 

R2: Tak houby .. zařazuju, ale ... ne moc podrobně. To znamená, já sám jako houbař nejsem, 

tak možná to je tím ovlivněno, takže jenom vyloženě, tak. 

V: A jak to vypadá ta výuka, když zařadíte houby? Je to ve třídě? Nějaká teorie nebo nějaký 

cvičení, pracovní list, učebnice? 

R2: No, určitě, že jo, učebnici, pracovní listy a snažím se využívat i nějaké ty ... 

multimediální, ty pomůcky. Ale většinou je to, není to, na těch konkrétních těch modelech, 

nebo, jako že bychom třeba v přírodě to hledali, tak to ne. 

V: A ještě by mě zajímalo proč toto téma zařazujete? 

R2: No tak, domnívám se že, je to nutné, alespoň v tom základu, aby ty děti rozeznávaly ty 

jedovaté od těch hub jedlých. To myslím, že je užitečná věc. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli také nějak to téma testujete, nebo hodnotíte? 

R2: Ne. 
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V: Ne. Netestujete. A jak stanovujete základní učivo? Podle čeho vyberete to, co těm žákům 

předložíte? 

R2: Tak, zjistím si ty základní druhy těch co těch jedlých hub nebo těch jedovatých, nebo ty 

houby, které se nejvíc vyskytují, nebo se sbírají, tak podle toho, podle těch takových 

obecných, občanských druhů. 

V: Je to třeba i podle učebnice? Podle toho, co je v té učebnici? 

R2: No určitě. Podle učebnice taky se ... jako základ je opravdu ta učebnice a pak k tomu 

ještě tak jako rozšířím nebo to tam je dostačující. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli si myslíte, že ... nebo jestli cítíte dostatečnou podporu pro 

zařazení tohoto tématu v rámcovém vzdělávacím programu nebo ve školním vzdělávacím 

programu? 

R2: No tak, tady to téma není nějaké, nemá nějakou speciální nějakou podporu. Myslím, že 

jako ostatní témata. Je to jedno z mnohých témat. Myslím že ne, nemá žádnou speciální. 

V: A ještě by mě zajímalo, jestli zařazujete také někdy do té výuky houby, které nejsou 

takové ty klasické druhy co žijí v lese, odborně řečeno makromycety, jestli zařazujete i třeba 

plísně, kvasinky, bakterie?  

R2: Ne, ne, ne do těchto oblastí se vůbec nepouštím. Houby, vyloženě jenom ty houby, které 

se sbírají, nebo které jsou k užitku. 

V: A máte něco vyzkoušeného k tomuto tématu, co byste doporučil pro výuku? 

R2: Tak nějaké speciální metody nemám. (Dívá se na hodinky) 

V: Tak já Vám moc děkuju.  
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10.2.3. Interview 3 

Datum: 5. 5. 2016 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 4 min. 12 s. 

Výzkumník (V): Tématem mé práce je výuka přírodovědy a konkrétně zařazení hub. 

Souhlasíš s tím, že ten rozhovor bude nahráván?  

Respondent (R3): Ano. 

V: Jak dlouho učíš přírodovědu na prvním stupni? Buďto můžeš vyjádřit kolikrát, nebo třeba 

kolik let? Jenom přírodovědu, prosím, to je čtvrtá, pátá třída. 

R3: Přírodovědu učím čtyři roky na prvním stupni, je zařazena ve čtvrtém a v pátém ročníku 

s dotací dvou hodin. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a zařadila jsi do své výuky někdy téma houby? 

R3: Ano, zařadila. Z důvodu zájmu jednoho žáka, Lukáše Brabence, o houby. Jednalo se 

spíš o projektovou výuku. 

V: Ehm (souhlasné přitakání) a testovala jsi i nějak tohleto téma? 

R3: Testovala, ale ne na známky, bylo to ústní hodnocení z důvodu toho, že houby nejsou 

zařazeny v ŠVP. A bylo to poznávání hub a třídní soutěž na téma poznávání hub podle 

obrázků. 

V: A připadá ti, že je dostatečná podpora tohoto tématu v RVP a v ŠVP?  

R3: Není, a myslím si, že je velmi důležité znát jedlé a jedovaté houby, protože už z důvodu 

tradice v České republice houbaření a velkého procenta otravy hub a děti by měly znát od 

svého útlého věku jedlé a jedovaté houby. 

V: A máš nějaké doporučení, třeba pro ostatní učitele, co ti pomohlo při výuce tohoto 

tématu? Jestli třeba nějaká ta projektová výuka? 
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R3: No určitě bych zařazovala v období před letními prázdninami projekty na téma houby z 

důvodu houbaření v době letních prázdnin.  

V: A byla jsi třeba i někdy s dětma venku, v přírodě? Sbírali jste ty houby? 

R3: Byli jsme v lese, ale houby jsme nesbírali, ale pozorovali. Když někdo našel houbu, 

všichni jsme se sešli a povídali jsme si o ní. 

V: A poslední otázka. Zařadila jsi někdy do své výuky houby, které nemají makroskopické 

plodnice? Spíš myslím tím plísně, bakterie? 

R3: Ne, nezařadila.  

V: A co by ti pomohlo, abys i tyhlety houby zařadila? Protože s těmito houbami se děti 

setkávají poměrně často, že jim splesniví svačina, nebo berou antibiotika, jedí jogurty, jedí 

chleba. To všechno jsou vlastně také houby. A setkávají se s nimi dle mého názoru častěji, 

než s těmi houbami v lese. Co by ti pomohlo, abys to zařadila? 

R3: Určitě by mě pomohly větší hodinová dotace na pokusy během přírodopisu, teda 

přírodovědy. Toto téma, kdybychom třeba pozorovali plísně na ovoci a zelenině. Jenom 

nevím, zda by mi to prošlo z hygienického hlediska. 

V: Je ještě něco, co bys chtěla doplnit k tomuto tématu? 

R3: Navrhla bych, aby toto téma bylo zařazeno více do ŠVP, protože si myslím, že je to 

velmi důležité. 

V: Ještě se zeptám, pomohlo by ti třeba, když bych vytvořila nějaký pracovní list, nebo 

nějakou aktivitu, kde bych právě zařadila tyhlety druhy hub, jako jsou plísně, kvasinky a tak 

dále? 

R3: No určitě by to pomohlo. 

V: Děkuji ti za rozhovor. 

R3: Není zač. 
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10.2.4. Interview 4 

Datum: 5. 5. 2016 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 7 min. 1 s. 

Výzkumník (V): Tohle je interview zaměřené na výuku hub v přírodovědě na prvním stupni, 

měla by to být teda vlastně čtvrtá, pátá třída. A jak dlouho učíte, nebo kolikrát třeba jste učila 

přírodovědu? 

Respondent (R4): Vzhledem k tomu, kolik mi je, tak samo ... a mám vystudovanou tedy 

první stupeň, tak samozřejmě, že prvouku a přírodovědu učim vlastně celý život, že jo. 

Protože to je nedílná součást té výuky a myslím si, že správně se teda má postupovat od 

jednoduchého ke složitějšímu a v té prvouce jsou houby. Já letos učím teda třetí ročník, měla 

jsem tam nějakou pauzu s tím. A tam jsou zařazeny v živé přírodě, jsou nedílnou součástí 

živé přírody. A oni se nezařazují ani mezi živočichy, ani mezi rostliny a mají úplně zvláštní 

kategorii. Protože jsou to ... 

V: Je to říše houby. 

R4: Ano, ano, je to takhle, je to samostatné. V letošním roce již to mám za sebou, to znamená, 

že minulý měsíc jsme je skončili. Děti samozřejmě že musí mít obrázky, tam se hodně 

pracuje s obrázkovou přílohou, s atlasem hub a se všelijakými obrázky. Protože normálně 

jako vzor, nebo maketu houby nemáme. Nakreslí si, celou tu plodnici a je potřeba teda, aby 

rozlišovali co je ta plodnice a co je to podhoubí. Velký problém poměrně dělá dětem pojem 

výtrusy. Už jenom to slovo, výtrusy, oni, jo je to slovo mnohoznačné, které prostě si každý 

před tím si představí něco jiného. Tak to jim docela dělá problém a potom jim dělají problém, 

kořenový systém, to podhoubí. Jo, že některý do pracovního sešitu napsali, že ... prostě 

nesrovnávají ty kořeny s tím podhoubím, že to je. No, ale, že prostě rostou, nebo že hnijí, 

tam dokonce někdo tam napsal, takže asi v tomhlenstom, no. A jinak. A potom je 

samozřejmě mají rádi, když je rozdělujeme na jedlé, nejedlé, jedovaté a prudce jedovaté. 

Dokonce jsme si i našli teda ty značky, jaké jsou a to se jim teda moc líbilo. 

V: A testujete také nějak toto téma? 
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R4: Ano, ano, testujeme, je to v pracovním sešitě, kde po skončení a samozřejmě po 

nákresech různých  do sešitu a zápisu v učebnici je to poměrně pěkně, jako udělaný. Tak je 

tam, v pracovním sešitě, celá stránka jenom o houbách. A nehledě k tomu, že i za domácí 

úkol dám, aby také se třeba s rodiči poradili, nebo vyhledali atlas hub, kde oni vypíšou mi 

třeba po dvou až třech kusech ke každé té kategorii toho jedlé, nejedlé, jedovaté, prudce 

jedovaté a tak. 

V: A cítíte dostatečnou podporu pro výuku tohoto tématu v RVP, ŠVP nebo z těch učebnic? 

R4: Ale ano, ano a nehledě k tomu, že my se potom i třeba zabýváme besedou, nebo takhle 

zabýváme, my besedujeme o tom jak se houbař třeba má chovat v lese, že to je taky důležitý 

a děti v besedě prostě se projevují a ukazují svoji vlastní zkušenost kde s rodiči, nebo i s 

prarodiči chodí do lesa a jak se k tomu prostě stavěj. 

V: A podle čeho stanovujete to základní učivo? Jakoby co po nich chtít, co testovat. Je to 

podle té učebnice? Nebo podle toho pracovního sešitu? 

R4: No, ten pracovní sešit navazuje na tu učebnici a my to děláme, že to máme před sebou 

všechno a děti, když pracují do pracovního sešitu, tak mohou použít i sešit i učebnici. To 

znamená zápisky a učebnici a vyhledávají v těch zápiscích a v té učebnici, doplňují do toho 

pracovního sešitu. 

V: Děkuji moc. Ještě, jestli byste něco poradila ostatním učitelům. Třeba mě, jako 

začínajícímu učiteli pro výuku tohoto tématu. Co se Vám osvědčilo. Co s dětmi dělat. 

Možná, už jste to říkala. 

R4: Určitě obrázky, určitě obrázky a atlasy hub, s dětmi. Protože, zase víc smyslů, že jo. ... 

(šum) ...Možná, že děti také si mohou vymodelovat plastelínou, nebo nějakým moduritem, 

nebo něčím co, tu houbu a udělat si výstavku. 

V: A ještě se Vás zeptám, jestli jste někdy zařadila i houby, jako jsou bakterie, kvasinky, 

plísně?  

R4: Tohlensto ne. 

V: A co by Vám pomohlo, abyste i tyto houby zařadila do výuky? Pomohlo by Vám třeba, 

kdybych vytvořila nějaké aktivity nebo nějaký pracovní list, kartičky? ... Protože mě třeba 
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připadá, že s těmito druhy hub se děti setkávají často, splesniví jim svačina, jedí chleba, pijí 

mléčné nápoje, užívají antibiotika. 

R4: Já nevim, jak bych to řekla. Já jsem se třeba v sobotu dívala na chvíli na ty Zázraky v 

přírodě. Dívala jste se na to? 

V: Já to pouštím dětem, nekoukala jsem se v sobotu, ale pouštím to dětem. 

R4: A tam se zrovna jednalo o virech, to znamená, že ten pan Kořen dával v té laboratoři do 

těch Petriho misek různé druhy prostě z ruky, po neumytí, po podání ruky, po umytí, po 

vydesinfikování a tam se potom ukazovalo a nakonec byla tam otázka. Kolik virů, kolik 

všelijakejch těch bakterií člověk na sobě má. Myslím třeba i čistotný člověk. No tak já nevim. 

V: Je ještě něco, co byste chtěla doplnit? 

R4: (vrtí hlavou, že ne) 

V: Tak já Vám moc děkuju. 
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10.2.5. Interview 5 

Datum: 21. 7. 2017 

Škola: ZŠ Tyršova, Český Brod 

Délka: 7 min. 30 s. 

V (výzkumník): Na začátku bych se chtěla zeptat, jak dlouho vlastně učíš přírodovědu? 

Kdybys to dokázala shrnout. 

R5 (respondent 5): Dvacetosum let. 

V: Dvacetosum let. A jaký k ní máš vztah? 

R5: No, docela jako mám ráda přírodovědu. A učí se mi to dobře. Jako přírodopis jako dítě 

jsem měla ráda. Takže k tomu mám jako hezkej vztah. 

V: Máš kladný vztah k přírodě? 

R5: No, to určitě.  

V: A zařadila jsi někdy do své výuky téma houby? 

R5: Ano, zařadila. Většinou jako před prázdninama, aby to bylo takový jako z bezpečnosti. 

Jako jak se mají děti chovat, aby prostě poznali ty jedlý, nejedlý a jedovatý. A co sbírat, jak 

skladovat, že to nedávat do pytlíku. A většinou na konci školního roku jsme chodili i do 

přírody jako do lesa, nebo to , tak někdy jsme i nějakou potkali, tak jsme si to ukázali. 

V: Takže i prakticky? Že tam byly i vycházky. 

R5: (Dává najevo souhlas). To bylo i spojený jako s výletem. Každej rok jdeme prostě ven. 

V: To je skvělé. A podle čeho sis stanovila základní učivo? 

R5: Jako základní učivo? No většinou se držim toho, co je teda v plánu. To, co nám dává 

učebnice. Co tam sou nějaký, nebo co máme nějaký ty atlasy přírody a takhle, takže většinou 

tam je ta obrazová příloha, tak toho se držim. No a pak, když jsme venku, nebo děti maj 

většinou spoustu otázek a tak mluvěj co našli a todle. Tak si to ukážeme a najdeme si to na 

internetu, nebo mám i atlasy hub a takovýdle. To mám i doma a připravuju to. 
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V: Takže ta učebnice? 

R5: Ta učebnice je pro mě jako směrodatná, co je v tý učebnici. No, ale samozřejmě se to 

rozvíjí i tim, že ty děti se ptaj. Podle zájmů těch dětí. 

V: A testovala nebo nějak jsi hodnotila tohle téma? 

R5: No, jako že bych to úplně hodnotila asi to ne. V testu jsem dělala třeba já nevim, vypiš 

tři houby jedlý a já nevim, tři houby jedovatý nebo nejedlý, to většinou to pak sloučim do 

testu tu kategorii, jo? 

V: Takže se to objevilo v nějakém testu? 

R5: Určitě jo. Určitě jako jsem se ptala. Myslím si, že to mám někde i udělaný v počítači. 

V: Cítila jsi dostatečnou podporu v osnovách, nebo spíš v rámcovém vzdělávacím programu, 

ve školním vzdělávacím programu, v učebnicích? 

R5: No, jako nevim. To mě ani tak jako nepřijde, že by to tam nějak jako podporovalo. To 

je, ale to je ve většině případů. Mě to prostě přijde, že každá ta třída je jiná. S každou třídou 

co jedu, učím trochu jinak. Tu skupinu zajímá něco jinýho, takže většinou se jako i těma 

dětma. Dost mě inspirujou ty děti.  

V: Spíš, jestli víš, jestli je to vůbec zařazeno ve vašem školním vzdělávacím programu? 

R5: Já jsem zpracovávala školní vzdělávací na matematiku. Přírodovědu dělal někdo jinej a 

pak, jak se to předělávalo, tak to jsme věděli, co kde je a teď je tak nově udělanej školní 

vzdělávací program, že nikdo neví. A je to napsaný tak, že prostě je to úplně k ničemu. Takže 

kdybych v první třídě učila integrály, tak to nikdo ne. Bude to každýmu jedno, protože jsou 

takhle udělaný ty vzdělávací programy. Takže tim bych se vůbec nezabejvala. Rozkopali 

strukturu, která měla smysl.  

V: A zařadila jsi někdy, plísně, kvasinky, takovéhle druhy hub? 

R5: Ne, to ne. 

V: Ne, nikdy? 
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R5: Ne. 

V: A proč ne? 

R5: No ... protože ... 

V: Nebyly v učebnici? 

R5: No zaprvý, nebyly v učebnici, takže to, ale většinou. I když děti se třeba zeptaj, já nevim, 

že jim zplesnivělo tohle, no tak si vo tom řeknem, když najdou zplesnivělou svačinu, že je 

zelená, tak jim dokonce řeknu, že jí penicilín, nebo něco jako, že přišel na penicilin, protože 

byl trošičku čuně, že mu to zplesnivělo. A že to taky patří do týhle kategorie. Ale je to jenom 

taková jakoby spíš ... 

V: Ale zařadila jsi to. Když ta situace vyvstane. 

R5: Jo, když vyvstane situace, že najdeme zplesnivělou svačinu, klidně. No. 

V: A je něco, co by ti pomohlo, aby jsi zařadila v té výuce třeba i ty kvasinky? Že děti přece 

jenom jedí pečivo, jedí jogurty. Hodně se s tím setkávají, poměrně často dnešní děti berou 

antibiotika, nějaký. 

R5: No, jako vo tomhlenstom jsme se nějak jako nebavili, úplně, že by jako tyhletsty kvasný 

produkty a  tohlentsto, že, ale já tak si řikám, já nevim. I ty acidofilní mlíka a takhle, to si 

zase většinou řekneme jako když se berou vitamíny, nebo něco. Že je to prospěšnost pro 

tělo. Já nevim, aby to udržovalo tu střevní mikroflóru a takhle třeba. Ale vyloženě to jako s 

těma houbama to nedávám úplně do spojitosti, spíš to dávám do spojitosti jakoby s výživou 

a takhle jakoby první pomoc a takhle, ale jako. 

V: Ale neřeknete si, že za to můžou houby, kvasinky? 

R5: No, většinou tohlentsto berou holky až na druhym stupni. Takže mi se spíš jenom 

seznamujeme a tohlentsto vopravdu vim, že Silva Tomesová, že to s nima probere. Takže je 

to rozšiřující, pokud by se někdo na to zeptal, z těch dětí, tak jim samozřejmě vodpovim. 

Jakoby formou tý třídy kterou by to jako to, ale jinak bych to nezařazovala, protože mi to 

přijde, že to je jako zase přehuštěný informace. Pokud maj zájem, ano, ale jako, zbytečně 

jim tam něco dávat jako úplně navíc a zamotat hlavy to mi nepřijde úplně jako to. 
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V: Dobře, a máš něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila? Když budu učit téma houby. 

R5: Tak houby, ... 

V: Jestli by to bylo to vyrazit ven, jít do lesa?  

R5: No tak to asi jako určitě, ale to mě přijde, že je tak normální, že jo. Že se chodí ven. To 

jako každá kolegyně, když tady učim, tak jdeme jako ven. Nebo Ivana Kocová, ty jsou věčně 

venku, v lesíčku a takhle. Jo, nebo i Jana Vebrová, choděj taky ven s Míšou Kemrovou jsme 

byli. Jo, jako když vezmou ty kolegyně, kde jsem učila. Ikskrát vždycky měli jeden pěší 

nějakej vejlet, nějaký poznávačky. Většinou třeba dělám i tajhlets tu stezku, jak je. Na jako 

k Podvinci a tak. Jak se jmenuje? Tajhle začíná. 

V: Naučná stezka nějaká, něco s jabkama má ten název. Ovocná cesta? 

R5: Ovocná nějaká cesta nebo tajhletsto. Ale i skauti jak jí potom vyznačovali do zahrad. 

Jo, tak to je další. 

V: Tam je nějaká další? 

R5: Nějaká údolím Šembery nebo něco. 

V: Jo. 

R5: No a vlastně i teď jsme byli, ten zadek až k tomu ... hrad Šember, jsme prolezli až do 

Kozojed a vlastně tam je skoro pomalu až k prameni Šembery, ale tam až jsme nedotáhli. 

Takže my to máme jako zmapovaný takovejch pět let, co jsem měla, všecko tim lesem. 

V: A chceš ještě něco doplnit? 

R5: Tak já myslim, že asi ani ne. 

V: Všechno? 

R5: To je jako všechno. 

V: Dobře, děkuju. 
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10.2.6. Interview 6 

Datum: 24. 7. 2017 

Škola: nyní v důchodu 

Délka: 5 min. 1 s. 

V (výzkumník): Děkuji Vám za dovolení nahrávat ten rozhovor a za to, že jste přišla. Chtěla 

jsem se zeptat, jak dlouho jste učila přírodovědu? Jestli to dokážete nějak říct? 

R6 (respondent 6): Tak učila jsem. Předmět přírodovědu? 

V: (souhlasné přitakání) 

R6: No, to moc dlouho ne. Protože já jsem se většinou specializovala první a druhou třídu. 

To je prvouka, takže já jsem měla. Jednou jsem učila v páté třídě ... pak dvakrát ve čtvrté ... 

a asi třikrát ve třetí, tam je to, to je. A ještě jsem potom učila na malotřídní škole a tam jsem 

učila tedy přírodovědu a vlastivědu a to jsem učila dva roky. Takže to je dohromady ... 

V: Mě to stačí takhle, mě to úplně stačí takhle, nemusíte to počítat dohromady. A jaký máte 

vztah k přírodovědě? 

R6: No přiznám se, že radši jsem měla vlastivědu, protože vždycky jsem tíhnula spíš k 

historii, než přírodovědu. Ale nevadilo mě to. Je ovšem, ale jestli můžu říct, tak můžu říct, 

že z pedagogické fakulty  jsem, co se týče vědomostí neměla až tak dobré (směje se) 

zkušenosti. Že jsem pak musela, až jsem v tom se dostala jako i s prvoukou se dovzdělávat. 

V: Ano, ano, to ... 

R6: Řekla bych, že z té češtiny a matematiky, že to jsme měli teda jako dobrý základy, ale 

řekla bych, že potom. Třeba můžu říct z výtvarky, protože jsem byla jako specializace 

výtvarka, to bylo jako dobrý, ale ty ostatní předměty bych řekla, že nebyly na takové úrovni. 

Já jsem byla i na praxi, jsme byli ... na malotřídní škole. Bylo to takový ... já už se teda 

nepamatuju místo, ale hezký prostředí a tam teda jako vím, že i když jsme třeba jako byli na 

násleších, tak tam jsem se lecos zajímavýho dověděla. 
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V: Ano, ano. Já jsem se taky úplně nejvíc, co jsem se naučila z fakulty, tak jsem se dozvěděla 

na praxích.  

R6: Ano. 

V: Zařadila jste někdy do své výuky téma houby? 

R6: ... Jako speciálně ne. 

V: Jako jestli v rámci té přírodovědy nebo prvouky se tam 

R6: Narazili jsme na ten tu ..., kde třeba byly houby, ale že bych třeba celou hodinu věnovala 

houbám, tak to ne. Nevzpomínám si. 

V: A podle čeho jste vycházela? Jakože ty houby byly, když byly třeba v učebnici? ... Že 

když v učebnici byly houby, tak se probraly. 

R6: Ano, ano. Případně když byla třeba, měli jsme nějakej programový den, který se týkal 

nějak přírody, souviselo to s houbama, tak se tam něco rozpracovalo, ale jinak teda speciálně 

ne. 

V: A takže jste nikdy toto učivo ani netestovala? Neobjevily se houby v žádném testu? 

R6: Ne. 

V: Ne. A cítila jste dostatečnou podporu v osnovách? Nebo teď po novu v rámcovém 

vzdělávacím programu nebo školním vzdělávacím programu? 

R6: Co se týče hub? 

V: Jestli tam bylo něco o houbách. 

R6: Ne, ale abych řekla. Já jsem se o to ani moc nezajímala. Ale necítila jsem nějakou 

podporu. 

V: A ještě se zeptám, zařadila jste do výuky plísně, kvasinky, podobně? Jakože třeba někomu 

zplesnivěla svačina, jestli prostě to vyhodil do koše, nebo jestli jste si to ukázali. Tohle je 

děti plíseň, prostě vzniká tak a tak, nesmíte to jíst. 
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R6: Já jsem se nesetkala s plesnivou svačinou. 

V: Ne? 

R6: Ne, nesetkala. 

V: Já se setkávám teda neustále a to učim rok. To je asi k tomuhle tomu všechno. Jestli by 

Vám něco pomohlo, když si zkusíte, já vim, že už jste v důchodu, ale když si zkusíte 

představit, že byste učila třeba tu přírodovědu, jestli by Vám pomohlo, zařadit ty houby 

častěji, když bych třeba vytvořila nějaký  pracovní list, nebo nějakou interaktivní prezentaci. 

Pomohlo by Vám něco takového? 

R6: Tak jistě. Já teda musím říct, že teď jako, když jsem v důchodu a tak člověk má víc času, 

chodíme do lesa, velice často na houby, tak bych to uvítala i jako, že já sbírám tak opravdu 

dva druhy, jinak si nejsem jistá a tohle a myslim si, že i těm dětem by to jako něco přineslo, 

kdyby poznaly ty základní věci, oni to třeba, jako, ale taky si nejsou jisti, takže. 

V: A byla jste někdy ve svém učitelském životě se školními dětmi, se třídou v lese a 

ukazovali jste si tam i třeba houby? 

R6: Většinou na škole v přírodě, ale tam spíš byly jako rostliny. Houby zřídka, protože my 

jsme většinou s těma dětma nějak volně po lese nepouštěli, to většinou byla turistika, takže 

jsme chodili, když jsme na něco narazili a spíš to teda byly ty lesní rostliny, než ty houby. 

(Respondentovi zvoní telefon.) 

V: To už je všechno, poslední otázka bude, jestli chcete něco doplnit? (R6 dává najevo, že 

ne) Já Vám moc děkuji a za mě je to úplně všechno. 
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10.2.7. Interview 7 

Datum: 25. 7. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 7 min. 20 s. 

Výzkumník (V): Tak, děkuju ti, že sis udělala čas na tohle to interview a na začátek bych se 

chtěla zeptat, jak dlouho jsi učila přírodovědu? 

R7: Čtyři roky. 

V: Čtyři roky. 

R7: Čtvrtá, pátá, čtvrtá, pátá. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R7: Přírodovědu učím ráda a měli ji vždycky rádi i moji žáci. Protože je to o tom, že tam ty 

děti zkoumají, není to o tom, že jenom seděj a ty jim říkáš prostě nějaký fakta. Ale tam je to 

o tom, hodně objevování, o těch pokusech a učíme se třeba v přírodě. Prostě je to takový na 

to pochopení, bych řekla, je to dobrej předmět z hlediska toho, že děti se naučí ty vědomosti 

skrz tu vlastní zkušenost, to poznání. 

V: Určitě. A zařadila jsi někdy do svojí výuky téma houby? 

R7: Ano, určitě. Bylo to tuším ve čtvrté třídě, když jsme se učili vlastně skupiny živých 

organismů a tam vlastně patřily, že jo. Jsme se učili tedy houby, živočichové, rostliny, 

mikroorganismy. 

V: A podle čeho jsi stanovila základní učivo? 

R7: Tak já jsem se řídila tim, co by ty děcka měli jakoby o houbách vědět a podle mě základní 

je to, aby věděli, že jsou houby jedlé, nejedlé a jedovaté. 

V: A vycházela jsi třeba ze školního vzdělávacího programu, nebo spíš z učebnice, nebo 

jenom ze svých vlastních názorů? 
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R7: Intuitivně jsem to brala, a podle učebnice a pak jsem tam dala něco navíc, co jsem si 

myslela, že je důležitý, aby třeba věděli. Tak jsem tam dala něco svýho navíc. Takže spíš 

jako intuitivně, ani ne podle ŠVP. 

V: Jo, a testovala jsi nebo hodnotila jsi nějak toto téma? ... Nemusel to být samostatný test 

na houby. 

R7: Učili jsme se, učila jsem je stavbu těla houby a to bylo v ňákym i testu dokonce. A 

možná tam potom byly. Byly tam vypsaný ňáký houby a měli jenom vyškrtat, nebo 

zakroužkovat jenom ty jedlé. 

V: A cítila jsi dostatečnou podporu v rámcovém vzdělávacím programu, školním 

vzdělávacím programu, nebo v těch učebnicích? 

R7: No, myslím, že v těch učebnicích bylo toho tak přiměřeně, ale eště jsem si pak pomohla 

dalším materiálem a nějakými názornými obrázky demonstračními, takže bych tam ještě 

přidala něco navíc klidně. 

V: A ještě když se vrátíme k těm kurikulárním dokumentům, to RVP, ŠVP, myslíš si, že tam 

ty houby jsou? 

R7: Já si myslím, že tam byly, tam o nich nějaká zmínka byla. Bylo to určitě v rámci toho 

učiva o těch živých organismech. Určitě tam nějaká zmínka byla, že aby děti věděly ten 

základ. A teď která houba je jedlá, která nejedlá a která je jedovatá. Aby si na to dali pozor, 

že jo, to je docela důležitý. 

V: Takže to myslíš, že v tom ŠVP je? 

R7: Bylo. 

V: A zařadila jsi někdy v té výuce téma plísně, kvasinky, podobné druhy hub? 

R7: Ano, to bylo v páté třídě tuším. A to jsme zkoumali vlastně plíseň a měli jsme vypůjčené 

takové laboratorní ... 

V: Petriho misky? 
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R7: Tak. A dělali jsme vlastně stěr z různých vlastně předmětů ve třídě a zkoumali jsme, co 

to vlastně udělá. Zkoumali jsme, kde je vlastně největší špína. Kde vlastně se objevila ta 

plíseň. Takže to bylo zajímavý, to děti hrozně bavilo. 

V: A ještě by k tomuhle mě zajímalo. Na to jsi přišla sama? To jsi vymyslela sama takovýhle 

experiment? Nebo vůbec to, že to zařadíš. Anebo jsi to vyčetla třeba z té učebnice? Nebo tě 

něco inspirovalo? Vzpomeneš si? 

R7: Měla jsem starší kolegyni, na bývalý škole, na Santošce v Praze 5 a ta učila na druhým 

stupni přírodovědu a mi poskytla tady tyhletsty ... 

V: Petriho misky. 

R7: Tak. A byla. Ta mi řekla, že to taky zařadila do výuky a že to děti hrozně bavilo, takže 

ta mě vlastně inspirovala. Určitě to nebylo jenom z mý hlavy. Já se dycky učím skrz ty druhý 

lidi a taky občas na něco přijdu, ale většinou nasávám ráda informace od jinejch kolegů, těch 

zkušenějších. 

V: A řekla jsi třeba někdy dětem, když jste probírali zdravou výživu, nebo když měli svačinu, 

že za to, že máme jogurty nebo pečivo, že za to můžou kvasinky. Že se to taky týká těch 

hub? 

R7: Ano, říkali jsme si, že jsou vlastně i prospěšné houby, právě že zrovna třeba ta plíseň, 

že je prospěšná. Že vlastně plíseň je obsažena v Penicilinu, kterej vlastně vynalezl Alexandr 

Fleming. A vlastně, že ten vlastně zachránil spoustu životů, takže to jsem taky děti učila. 

V: Skvěle. A máš tedy něco vyzkoušeného, co bys mi doporučila k těm houbám? Až budu 

prostě učit třeba v té čtvrté třídě téma houby. 

R7: Určitě si zkus tady tenhle ten pokus. To je fakt dobrý a děti to bavilo a pak se vlastně 

zjišťovalo kde je největší, na kterym předmětu nebo v který místnosti je největší špína. A 

vlastně jsme kupodivu tenkrát zjistili, že to ani nebyl třeba záchod, nebylo to ani na klikách, 

ale bylo to, mám takový dojem, že to byl koberec. Koberec v tý třídě už tam byl hrozně let. 

A pak taky ještě umyvadlo nedopadlo úplně nejlíp, ale zrovna ty záchody, protože to tam 

uklízej pravidelně paní uklizečky, tak to prostě bylo v dobrým stavu. A nějak, něco u 

umyvadla a koberec, mám takovej pocit, že byl nejhorší. 
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V: U nás asi umyvadlo dopadne dobře, protože já mám děti, který jsou posedlý čištěním 

umyvadla. Denně se mě ptaj, jestli můžou o přestávce umýt umyvadlo. Nevim, kde na to 

přišly, ale hrozně se o to perou a hrozně mě prosej, jestli můžou umýt umyvadlo. 

R7: Z domova jsou zvyklý. Maminka je k tomu vede. 

V: A byla jsi někdy s dětma i na vycházce ohledně těch hub? Že byste si ukázali ty jedlé, 

nejedlé? 

R7: V rámci školy v přírodě jsme občas na nějakou houbu natrefili na nějaké procházce, tak 

jsme si je jako řekli a zařadili jsme si jí do té skupiny těch jedlých, nejedlých, jedovatých a 

to asi bylo všechno. 

V: Dobře. A chceš ještě něco doplnit? 

R7: ... Teď mě nic nenapadá, ale to téma houby je myslím docela zajímavé. Protože si 

vzpomínám, že zrovna když jsme se takhle učili o těch prospěšnejch houbách, nebo jak 

vznikne plíseň, tak si vlastně i sami mohli vytvořit, že jo. Tak vlastně to je pro ty děti ... 

přínosný téma, zajímavý téma, baví je to. A právě na tohle to téma jde udělat spousta těch 

pokusů. A myslim, že už jsem řekla asi všecko k tématu. 

V: Děkuju moc. 
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10.2.8. Interview 8 

Datum: 28. 8. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 2 min. 19 s. 

Výzkumník (V): Jak dlouho jsi učila přírodovědu? 

R8: Dva roky. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R8: Líbila se mi. Mám ráda přírodu, takže mám, měla jsem ráda i přírodovědu. 

V: A zařadila jsi do výuky někdy téma houby? 

R8: Jo, měli jsme tam houby. 

V: Podle čeho jsi stanovila základní učivo? 

R8: No podle knížek, podle tematického plánu, ohledně rozdělit prostě ty, to, ty houby. 

Nejdřív jsou rozdělovala houby na ty. Na to základní dělení prostě jedovaté a jedlé no. 

V: A když říkáš podle knížek, podle tematického plánu. Znamená. Myslíš tím podle učebnic? 

R8: Podle učebnic no. 

V: A tematický plán myslíš školní vzdělávací plán? 

R8: Ano, ano. Podle všeho toho. 

V: A testovala nebo hodnotila jsi někdy toto téma? 

R8: To si nepamatuji, ale asi ano. To bylo někde, v nějakým testu to. 

V: A cítila jsi dostatečnou podporu v tom rámcovém vzdělávacím programu nebo školním 

vzdělávacím programu? 

R8: Myslím, že ano? 
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V: A zařadila jsi někdy i houby jako jsou třeba plísně, kvasinky a podobné druhy hub? 

R8: To sem, myslím, že ve třetí třídě to ještě nebylo. 

V: Ve čtvrté, v páté? 

R8: Ve čtvrté, páté jsem neučila. V páté jsem učila loni a to tam bylo. Tam byly plísně a 

všechno, všechno tam bylo. 

V: Takže jsi to zařadila? 

R8: Vlastně jo. 

V: A jaké druhy hub jsi ještě zařadila? 

R8: Už si nepamatuju. 

V: Ty běžné kloboukaté plus ty plísně. 

R8: Ano, ano. 

V: Třeba dřevokazné houby taky? 

R8: To ne. 

V: To ne. A máš něco vyzkoušenýho, co bys mi doporučila, když budu učit houby. 

R8: Uf, možná přinést prostě nějakou. Já nevím, nevím. 

V: Byli jste třeba na vycházce s dětmi? 

R8: Byly, byly, byly, taky byly. A možná přinést nějaké, prostě, já nevím, nějaké houby 

nebo ukázat prostě jak to vypadá, nebo přesně jít s dětmi na vycházku nebo nevím. Prostě 

nějaká ochutnávka hub? Nevím. 

V: Dobře, tak chceš ještě něco doplnit? 

R8: Ne, já houby mám ráda. 

V: V tom případě je to všechno. 
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10.2.9. Interview 9 

Datum: 18. 9. 2017 

Škola: ZŠ Úvaly 

Délka: 3 min. 43 s. 

Výzkumník (V): Jak dlouho jsi učila přírodovědu? ... Jestli dokážeš nějak říct. ... Asi 

kolikrát, nebo kolik let? 

R9: Jedenáct let? 

V: Jedenáct let. 

R9: Počítá se i prvouka? 

V: Přírodověda, čtvrtá, pátá třída. 

R9: Tak to nevim. Tak šest let. 

V: A jaký k ní máš vztah? 

R9: Dobrý. 

V: Máš třeba ráda přírodu? 

R9: Určitě. 

V: A zařadila jsi do výuky někdy téma houby? 

R9: Ano. 

V: A podle čeho jsi stanovila základní učivo? ... Jako co jim řekneš, nebo jaký zástupce 

uvedeš? 

R9: Podle učebnice. Už nevim, nevim co bylo tenkrát v učebnici. Ale dělali jsme, na houby 

jsme si dělali vlastně jako projekt, dá se říct. 

V: A testovala jsi nebo hodnotila jsi někdy toto téma? Jestli někdy v nějakým testíku se 

objevily houby? 
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R9: To už si nepamatuju, ale myslím si, že spíš ne. ... Jako houby samy o sobě asi ne. Jenom 

třeba rozdělení rostlin, nebo rozdělené živých organismů. Ty houby nepatří mezi rostliny, 

že jo? 

V: Nepatří. To je samostatná říše. A cítila jsi třeba dostatečnou podporu v rámcovém 

vzdělávacím programu nebo ve školním vzdělávacím programu? Jestli tam ty houby jsou ... 

R9: Jsou tam. Nevim, jestli dostatečná podpora. Jo. 

V: A zařadila jsi někdy plísně, kvasinky a podobné druhy hub? 

R9: Taky. 

V: Taky. A proč? ... Byly v té učebnici, nebo ? 

R9: Jo. 

V: Byly v učebnici. 

R9: Jo, byly tam tématem. Jo, jo, jo. Dokonce jsme si je i ukazovali plísně a jo. 

V: Když někomu zplesniví svačina, nebo? 

R9: Ne, přinesli jsme cíleně z domova nějaký plesnivý, něco plesnivýho. Zkoumali jsme to 

tady. 

V: A jak jste to zkoumali? To je zajímavý. 

R9: Jenom lupou asi, nebo prostě jsme si říkali, že ... Proč? 

V: Ty jsi první, kdo říká, že to dělal. 

R9: Jo, jo. My jsme to dělali. Teď nevim. Ale nedávno. Jestli to bylo s těma předtím 

páťákama. Vono tam bylo i. My jsme používali třeba kvasnice a tak. Takže. 

V: To je v učebnici Fraus pro pátou třídu. 

R9: To jsme dělali. Zkoumali jsme kvasnice, v jakým prostředí jak se chovaj. Zalejvali jsme 

teplou vodou, studenou vodou, různejma druhama. Dávali jsme je na teplo, na studeno. 

Nechávali jsme je do druhýho dne. Dělali jsme kvasnice. Dělali jsme i ty plísně. 
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V: Tak to je skvělý. A máš ještě něco vyzkoušeného k tomuhle tématu, co bys mi doporučila, 

až budu učit přírodovědu téma houby? 

R9: No, když rostou houby. Vzít si houby na podzim, učit houby na podzim bych rozhodně 

doporučila. I když tam jsou houby v březnu třeba. Tak bych doporučovala si to zjistit předem 

a vzít si je na podzim. A udělat si na to třeba celej den projektovej. Ideálně vyrazit do lesa, 

nasbírat si houby. A když ne, tak si třeba na pondělí nechat od dětí přinést vzorky hub a 

donýst nějaký atlasy a udělat si prostě takovou jako výstavku a ... prostě vzít to tímhle 

způsobem. 

V: Děkuju moc. Chceš ještě něco doplnit? 

R9: Ne. Rostou! 
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10.3.  Projekt antibiotika – materiály žáků 


































































