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ANOTACE VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU 

 

Environmentální praktika jsou jedním z vyučovacích předmětů, který si mohu vybrat žáci 6. a  7. ročníku 

z nabídky několika volitelných předmětů. Předmět se začal vyučovat ve školním roce 2008-09 a po 

několikaletém pilotním ověřování různých metod a forem práce a také věkové skupiny žáků je dnes 

pevnou součástí  školního vzdělávacího programu Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, 

Zemědělská 29.  Výchovně- vzdělávací cíle vychází z Doporučených očekávaných výstupů environmentální 

výchovy v základním vzdělávání  vypracovaných  Výzkumným ústavem pedagogickým v Praze. Vzdělávací 

obsah předmětu zohledňuje naplnění těchto cílů a vychází z Rámcového vzdělávacího programu pro 

základní vzdělávání a průřezového tématu Environmentální výchova. 

 

Environmentální praktika jsou koncipovány jako integrovaný předmět preferující praktickou tématickou 

výuku v přírodním prostředím. Důraz je kladen na samostatnou individuální nebo skupinovou práci žáků, 

používání badatelských metod a zapojení kromě tradiční rozumové i emoční stránky výchovy. Vzhledem 

k časové dotaci 1 hodina týdně je předmět vyučován blokovým způsobem v odpoledních hodinách 

v blocích délky zpravidla 2 nebo 4 hodiny. Environmentální praktika jsou určena pro žáky 6. a 7. ročníku, 

přičemž smysluplná účast v 7. ročníku není podmíněna účastí v ročníku předchozím.   

 

 

VÝCHOVNĚ - VZDĚLÁVACÍ  CÍLE   

 

Cílem a smyslem environmentální výchovy je vybavit žáky specifickými kompetencemi, které budou 

směřovat k odpovědnému environmentálnímu jednání,  tj. takovému chování, kdy při svém rozhodování 

bude brát žák v úvahu i možné dopady svého rozhodnutí na životní prostředí  nejenom okamžité, ale i 

v delším časovém období. Podle současných výzkumů k proenvironmentálnímu jednání člověka nestačí 

pouze získané znalosti, ale je nutný i vztah a empatie k přírodnímu a životnímu prostředí, rostlinám a 

živočichům. Z tohoto pojetí pak vychází představa o pěti klíčových tématech environmentální výchovy, kdy 

téma následující překrývá témata předchozí jako slupky cibule – jádrem je pak osobnost žáka. 

 

 

 

Klíčová témata výchovně – vzdělávacích cílů environmentální výchovy: 
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1.  Senzitivita.  Rozumíme jí citlivost, vztah a empatie vůči přírodě a životnímu prostředí, citlivý vztah ke 

zvířatům a rostlinám. Pro rozvíjení senzitivity je nutný častý pobyt ve zdravé  přírodě a její poznávání, 

příjemné a bez stresujících zážitků. 

2.  Zákonitosti.  Zákonitostmi rozumíme znalosti základních principů fungování životního prostředí (toky 

energie a koloběh látek, potravní vztahy, vztahy mezi organismy a prostředím a organismů navzájem, vliv 

člověka na krajinu). 

3.  Výzkumné dovednosti a znalosti. Klíčové téma rozvíjí schopnost žáků samostatně zkoumat 

environmentální problémy a konflikty a vyhodnocovat jejich možná řešení. Prostřednictvím  výzkumných 

činností se žáci učí základům vědecké práci, formulovat jednoduché výzkumné otázky, pozorovat, měřit a 

zjišťovat data a ty pak vyhodnocovat a interpretovat. 

4.  Problémy a konflikty. Toto klíčové téma zabývající se objektivně existujícími problémy životního 

prostředí (způsobené vlivem činnosti člověka nebo i bez jeho přičinění) má být rozvíjeno (stejně jako téma 

následující) až po osvojení určité míry environmentální senzitivity a porozumění ekologickým 

zákonitostem. V rámci předmětu Environmentální praktika se na něj žáci připravují. 

5.  Akční strategie jsou vrcholem pětice klíčových témat a znamenají soubor znalostí a dovedností 

potřebných k jednání, které povede k environmentálně nejpříznivějším výsledkům. 

 

 

ORGANIZAČNÍ  FORMY 

 

V učebním plánu je pro výuku určena 1 vyučovací hodina týdně. Vzhledem ke vzdělávacímu obsahu 

předmětu  výuka probíhat blokově v odpoledních hodinách, zpravidla 2 hodiny jednou za 2 týdny nebo 4 

hodiny jednou za 4 týdny.  Místem výuky je většinou přírodní prostředí v okolí školy (školní přírodní 

učebna a místa v dosahu dopravy MHD – viz roční časový plán), méně často pak prostory školy (především 

v době nepříznivých klimatických podmínek).  Nejčastěji používanou organizační formou je skupinová 

samostatná  práce žáků v menších skupinách nebo dvojicích. Použití frontální výuky je omezeno pouze na 

nutné výklady a zadání činnosti. Doplňující formou je individuální práce žáka při samostatných projektech. 

Celkový charakter vyučování  je praktický, převažuje rozvoj dovedností  a hledání a znovuobjevování  

poznatků nad předáváním hotových znalostí. 
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METODY  VÝUKY 

 

Vyučovací metody jsou v maximálně možné míře používány takové, které rozvíjí praktické dovednosti žáků 

a podporují jejich vlastní prožitek. Emocionální působení výuky není zatlačováno do pozadí působením 

rozumovým.  Praktickým činnostem vždy předchází rekapitulující vědomostní část. Ze slovních metod se 

uplatní  frontální výklad, vyprávění, rozhovor, diskuse a  práce s textem (knihy, určovací klíče a atlasy). 

Nejběžnější metodou jsou pak praktické činnosti v terénu – pozorování, výzkumná činnost, pokus, práce 

s pomůckami a měřícími přístroji.  V menší míře je používána práce na PC a získávání informací na 

internetu.  Svá významné místo mají exkurze, didaktická a prožitková hra a samotný pobyt v přírodě, její 

vnímání všemi smysly, emočně i rozumově. 

 

NÁVAZNOST  NA  JINÉ  VYUČOVACÍ  PŘEDMĚTY 

 

Environmentální praktika jsou v rámci školního vzdělávacího programu obsahově připravena tak, že pro 

žáky, kteří si je zvolí z nabídky volitelných předmětů, to může být volba na tři roky školní docházky.  Pro 

žáky 6. ročníku jsou určena Environmentální praktika 6, pro 7. ročník Environmentální praktika 7 a v 8. 

ročníku na tyto předměty navazuje volitelný předmět Environmentální seminář.  Obsah žádného z těchto 

předmětů se neopakuje, vyšší ročník rozvíjí to, co bylo předmětem ročníku nižšího, ale je přitom 

zachována možnost plnohodnotné účasti žáka, který neabsolvoval předchozí ročník nebo ročníky. 

Obsahově rozvíjí Environmentální praktika učivo základních přírodovědných předmětů – přírodopisu, 

fyziky, zeměpisu, ale v dílčích věcech navazují také na matematiku, informační technologie, dějepis, 

výchovu k občanství a ke zdraví a tělesnou výchovu. 

 

 

EVALUACE   

 

Evaluace žáků vychází z vytvořeného žákovského portfolia vypracovaných pracovních listů, které jsou 

připraveny ke všem činnostem a slouží jako průvodce danou činností i jako záznamový protokol. Úroveň 

zpracování těchto dokumentů závisí na dosažených znalostech a dovednostech i aktivitě a schopnosti 

spolupráce při skupinové práci. Portfolio bude také obsahovat několik badatelských dlouhodobějších 

činností, které žáci samostatně provádí pravidelně a opakovaně včetně vypracování závěru z této činnosti 

a jeho prezentaci před ostatními. 
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OBSAH  UČIVA   

 

Vzdělávací obsah předmětu je členěn do čtyř tématických okruhů: 

- terénní dovednosti , 

- ekologické a přírodovědné znalosti, 

- badatelská činnost, 

- krajina a lidé. 

 

Tématický okruh „Terénní dovednosti“ obsahuje základní dovednosti potřebné pro terénní výzkumnou 

práci žáků a je zařazován na začátek školního roku.  Jedná se o znalosti a dovednosti, které jsou používány 

při téměř každé výzkumné terénní práci (určení vzdálenosti, světových stran a azimutu, zeměpisných 

souřadnic a nadmořské výšky stanoviště, situační plánek stanoviště, aktuální čas, stav počasí, fotografická 

dokumentace). V 6. ročníku jsou tyto dovednosti probírány v menším rozsahu, v 7. ročníku jsou pak 

zopakovány a prohloubeny. Tématický okruh je členěn na kapitoly 

- základní  terénní dovednosti, 

- fotografování. 

 

Tématický okruh „Ekologické a přírodovědné znalosti“ rozvíjí dosavadní znalosti žáků ve vybraných 

tématech, na které pak navazuje praktická badatelská činnost. Tématický okruh je členěn na kapitoly 

- ekologie, 

- ekologický přírodopis, 

- ekologické problémy. 

 

V tématickém okruhu „Badatelská činnost“ jsou obsaženy hlavní metody a formy výuky vyučovacího 

předmětu  Environmentální praktika, tj. praktickou výzkumnou a badatelskou činností poznávat přírodu, 

děje a zákonitosti, která v ní probíhají ve vzájemných souvislostech a uvědomovat si environmentální 

problémy. Při této činnosti se žáci seznamují  se základy vědeckého přístupu k poznávání světy a začínají si 

ho osvojovat.  Na základě výsledků výzkumů pak žáci vyvozují závěry, zaujímají k nim svá stanoviska a 

prezentují výsledky své práce. Tématický okruh je členěn na kapitoly 

- meteorologie , 

- hydrologie, 

- fenologie, 
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- vegetační pokryv,  

- astronomie, 

- další badatelské činnosti. 

 

Tématický okruh „Krajina a lidé“ integruje získané znalosti a dovednosti a formou tématické výuky 

vztahující se ke konkrétní krajině vytváří komplexní pohled na krajinu jako dílo přírodních dějů a lidské 

činnosti. Téma krajina je ideální pro propojování různých poznatků, vyučovaných odděleně, do přirozených 

celků běžného života. Při výuce se zde uplatňuje prožitek, hra, emoce.  Vnímáním různých typů krajiny a 

míry jejího ovlivnění člověkem je žák veden k tomu, aby na základě vlastního pozorování vyjádřil, zda 

považuje krajinu za harmonickou, narušenou nebo zdevastovanou a své vyjádření uměl zdůvodnit. 

Tématický okruh se člení na kapitoly 

- historický vývoj krajiny, 

- krajina. 

 

Učivo je z praktických důvodů rozděleno do menších celků (vyučovacích bloků). Zařazování těchto bloků do 

výuky je navrženo v ročním časovém plánu (viz níže)  v návaznosti na délku vyučovacího bloku (2 nebo 4 

hodiny), měsíc ročního období a vzdělávací obsah bloku (teoretická příprava předchází praktické činnosti).  
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ENVIRONMENTÁLNÍ  PRAKTIKA  -  tématický plán 6. a 7. ročník 
 

 
Tématický okruh 

 

 
kapitola 

 
činnost 

 
obsah činnosti 

vyučovací 
blok 

prac. 
list 

vyuč. hod 

6.r. 7.r. 

 

1. Terénní     

    dovednosti 

1.1  Základní terénní   

       dovednosti 

- určování vzdálenosti 

- stanovení času 

- světové strany a azimut 

- pozice na Zemi 

měření vzdálenosti, délka kroku a krokování 6.1, 7.1 01 0,5 0,5 

záznam času, časová pásma, UTC 6.3, 7.1 01 0,5 0,5 

určování světových stran, azimut 6.1, 7.1 02 1 0,5 

zeměpisné souřadnice a nadmořská výška,GPS 6.1, 6.2, 7.2 03 2 1 

1.2  Fotografování - obsluha fotografického přístroje 

- zásady vytváření fotografie 

- praktické fotografování v přírodě 

obsluha přístroje 6.12  0,5  

kompozice, zaostření, expozice 6.12  0,5  

praktické fotografování v přírodě 6.13, 7.3  2 2 

 

2.  Ekologické a  

     přírodovědné    

     znalosti 

2.1  Ekologie - abiotické faktory 

- biotické faktory 

- ekosystém 

- toky hmoty a energie 

- evoluce 

- dynamika ekosystémů 

seznámení se základními pojmy 7.6 04  0,5 

seznámení se základními pojmy 7.6 05  

seznámení se základními pojmy 7.6 06  1 

seznámení se základními pojmy 7.6   

seznámení se základními pojmy 7.6   0,5 

seznámení se základními pojmy 7.6   

2.2  Ekologický  

        přírodopis 

- dřeviny 

- druhová skladba lesa 

seznámení s dřevinami 6.3 07   

historická a současná druhová skladba lesa 6.10 08   
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- pupeny dřevin 

- listy dřevin 

- morfologie rostlin a jarní květiny 

- členovci 

- vodní bezobratlí živočichové 

- žáby 

- ptáci vodního prostředí 

- ptáci na krmítku 

- obratlovci v ČR 

určování dřevin podle pupenů 7.9 07  2 

určování dřevin podle listů 6.10 07   

morfologie rostlin na příkladu jarních květin 7.11 09  2 

sběr vzorků a jejich určování 7.13   2 

terénní průzkum a určování živočichů 6.15 10 3  

druhy a vývoj žab 6.11 11 2  

seznámení s vodními ptáky 6.5 12 1  

seznámení s běžnými ptáky ve městě 7.7 13 1 1 

návštěva zoologické expozice Moravského muzea 7.8 14  4 

2.3  Ekologické  

        problémy 

- nadspotřeba 

- populační exploze 

- rychlost změny klimatu 

 

rozšiřující téma      

rozšiřující téma      

rozšiřující téma      

     

 

3.  Badatelská     

     činnost 

3.1  Meteorologie - základní meteorologická měření 

- rozšířená meteorologické měření 

- záznam aktuálního počasí 

měření teploty, vlhkosti, tlaku, oblačné pokrytí 6.3 15 0,5  

druhy oblaků, pH, met. úkazy, týdenní  záznam 6.7, 6.12 16 2  

denní nebo týdenní záznam počasí 6.12, 7.1 16 1 0,5 

3.2  Hydrologie - základní hydrologická měření 

- rozšířená hydrologická měření 

- koloběh vody na Zemi 

teplota, pH, průhlednost 6.11 17 2  

zápach, dusičnany, rozpuštěný kyslík 7.15 18   

koloběh vody 7.15    
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3.3  Fenologie - probouzení vegetace (listy dřevin) 

- usínání vegetace (listy dřevin) 

pozorování rašení  a růst listů dřevin 7.10, 7.13 19  3 

pozorování usínání vegetace na listech dřevin 7.2, 7.7 20  2 

3.4  Vegetační   

       pokryv 

- vytýčení výzkumné plochy 

- korun. zápoj a pokryvnost byl. patra 

- stanovení typu pokryvu 

vytýčení výzkumné plochy 30 x 30 m 7.12 21  4 

zjišťování  zápoje a pokryvnosti, dominantní druh 7.12 22  

stanovení typu pokryvu a MUC kód 7.12 23  

3.5  Astronomie - objekty vhodné k pozorování 

- mapy hvězdné oblohy 

- pozorování noční oblohy 

seznámení s objekty vhodnými k pozorování 7.4 24  0,5 

práce s mapami hvězdné oblohy 7.4 25  0,5 

noční pozorování oblohy 7.5, 7.14 26  2 

3.6  Další badatelské  

        činnosti 

- zjišťování imisí srovnávací metodou 

- biometrické měření stromu 

- sčítání zimujících vodních ptáků 

zjišťování imisí srovnávací metodou 6.8, 6.9 27 4  

měření výšky, obvodu a korunová projekce 7.4 28  2 

sčítání zimujících ptáků na Svitavě v Husovicích 6.6  4  

 

4.  Krajina a lidé 

4.1  Historický vývoj  

        krajiny 

- časová osa vývoje Země 

- kulturní proměna krajiny 

- vznik a zánik civilizací 

geologický a biologický vývoj Země 6.14 29 1  

proměna krajiny vlivem člověka 6.14, 7.3  1  

rozšiřující téma     

4.2   Krajina - park Schreberovy zahrádky 

- park Lužánky 

- park Akátky 

- park Čertova rokle 

- Planýrka (u arboreta černá Pole) 

seznámení s lokalitou, určování dřevin 6.2, 6.3 30 1,5  

 6.13 31   

     

     

 7.13    
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- Ostrá horka - Soběšice 

- jezírko v údolí potoka Melatín 

- lesy u Kohoutovic 

- les mezi Lesnou a Soběšicemi 

- řeka Svitava – Husovice 

- řeka Svitava – Bílovice n.S. 

- NPP Stránská skála 

- PR Kamenný vrch 

exkurze na lokalitu spojená s historií místa 7.3 32  2 

 6.11 33   

určování ekosystémů v terénu 6.4 34 4  

 7.3    

 6.6    

 6.15, 7.15 35   

přírodovědná exkurze 6.14 36 2  

seznámení s lokalitou, ekosystémy v krajině 6.4,  7.11 34  2 
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OBSAH  UČIVA  6. ROČNÍKU 

 

1. TERÉNNÍ DOVEDNOSTI 

1.1 Základní  terénní dovednosti       vyučovací blok 

- určování vzdálenosti      6.1 

- stanovení času       6.3 

- světové strany a azimut     6.1 

- pozice na Zemi - souřadnice, nadmořská výška   6.1, 6.2 

1.2 Fotografování 

- obsluha fotografického přístroje    6.12 

- zásady vytváření  fotografie     6.12  

- praktické fotografování v přírodě    6.13 

 

2. EKOLOGICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ ZNALOSTI 

2.2 Ekologický přírodopis 

- dřeviny        6.3 

- druhová skladba lesa      6.10 

- listy dřevin       6.10 

- vodní bezobratlí živočichové     6.15 

- žáby        6.11 

- ptáci vodního prostředí      6.5 

 

3. BADATELSKÁ ČINNOST 

3.1 Meteorologie 

- základní meteorologická měření    6.3 

- rozšířená meteorologická měření    6.7, 6.12 

- záznam aktuálního počasí     6.12 

3.2 Hydrologie 

- základní hydrologická měření     6.11 

3.6 Další badatelské činnosti 

- zjišťování imisí srovnávací metodou    6.8, 6.9 

- sčítání zimujících ptáků      6.6 
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4. KRAJINA A LIDÉ 

4.1 Historický vývoj krajiny 

- časová osa vývoje Země     6.14 

- kulturní proměny krajiny     6.14 

4.2 Krajina 

- park Schreberovy zahrádky     6.2, 6.3 

- park Lužánky       6.13 

- jezírko v údolí potoka Melatín     6.11 

- lesy u Kohoutovic      6.4 

- řeka Svitava – Husovice      6.6 

- řeka Svitava – Bílovice n.S.     6.15 

- NPP Stránská skála      6.14 

- PR Kamenný vrch      6.4 

 

 

OBSAH  UČIVA  7. ROČNÍKU 

 

1. TERÉNNÍ DOVEDNOSTI 

1.1 Základní  terénní dovednosti       vyučovací blok 

- určování vzdálenosti      7.1 

- stanovení času       7.1 

- světové strany a azimut     7.1 

- pozice na Zemi - souřadnice, nadmořská výška   7.2 

1.2 Fotografování 

- praktické fotografování v přírodě    7.3 

 

2. EKOLOGICKÉ A PŘÍRODOVĚDNÉ ZNALOSTI 

2.1 Ekologie 

- abiotické faktory      7.6 

- aiotické faktory       7.6 

- ekosystém       7.6 



 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 

- toky hmoty a energie      7.6 

- evoluce        7.6 

- dynamika ekosystémů      7.6 

2.2 Ekologický přírodopis 

- pupeny dřevin       7.9 

- morfologie rostlin a jarní květiny    7.11 

- členovci       7.13 

- ptáci na krmítku      7.7 

- obratlovci v ČR       7.8 

 

3. BADATELSKÁ ČINNOST 

3.1 Meteorologie 

- záznam aktuálního počasí     7.1 

3.2 Hydrologie 

- rozšířená hydrologická měření     7.15 

- koloběh vody na Zemi      7.15 

3.3 Fenologie 

- pozorování probouzení vegetace – listy dřevin   7.10, 7.13 

- pozorování usínání vegetace – listy dřevin   7. 2, 7.7 

3.4 Vegetační pokryv 

- vytýčení výzkumné plochy     7.12 

- korunový zápoj a pokryvnost bylinného patra   7.12 

- stanovení typu pokryvu      7.12 

3.5 Astronomie 

- objekty noční oblohy vhodné k pozorování   7.4 

- mapy hvězdné oblohy      7.4 

- pozorování noční oblohy     7.5, 7.14 

3.6 Další badatelské činnosti 

- biometrické měření stromu     7.4 

 

4. KRAJINA A LIDÉ 

4.1 Historický vývoj krajiny 

- kulturní proměny krajiny     7.3 
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4.2 Krajina 

- Planýrka (sukcesní prostor u arboreta)    7.13 

- Ostrá horka – Soběšice      7.3 

- les mezi Lesnou a Soběšicemi     7.3 

- řeka Svitava -  Bílovice n.S.     7.15 

- PR Kamenný vrch       7.11 

 

 

 

Roční časový plán EP – 6. ročník 

 

měsíc 

 

vyuč.

blok 

vyuč.

hod. 

popis lokalita 

září 6.1 

 

 

 

 

 

0,5 

 

 

1 

 

0,5 

Vzdálenost (měření svinovacím metrem a pásmem, stanovení 

délky individuálního dvojkroku, určování vzdálenosti 

krokováním). 

Světové strany (určování  světových stran podle buzoly a 

přírodních jevů, azimut). 

Pozice na Zemi (objasnění pojmů zeměpisné souřadnice a 

nadmořská výška, systém GPS). 

přírodní 

učebna 

6.2 

 

 

 

0,5 

 

 

1,5 

Schreberovy zahrádky – dřeviny (seznámení s historií parku 

s názvem Schreberovy zahrádky, mapa parku s vyznačenými 

dřevinami a tabulkou pro jejich určování a lokalizaci). 

Pozice na Zemi (seznámení s obsluhou přístroje GPS, praktické 

určování souřadnic a nadmořské výšky daných bodů – dřevin 

v parku Schreberovy zahrádky). 

Schreberovy 

zahrádky 

říjen 6.3 

 

 

 

0,5 

0,5 

 

1 

 

Záznam času (SEČ, SELČ, UTC, místní čas). 

Meteorologická měření - základní (měření a záznam teploty, 

vlhkosti, tlaku, stanovení oblačného pokrytí). 

Schreberovy zahrádky – dřeviny (určování dřevin pomocí 

skládacího atlasu). 

přírodní 

učebna 

 

Schreberovy 

zahrádky 

6.4 4 Ekosystémy v krajině (trasa PR Kamenný vrch – údolí Kam. vrch -



 

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 

Kohoutovického potoka, historie krajiny, čtyři typy ekosystémů, 

vegetační stupně). 

Kohoutovice 

listopad 6.5 2 Ptáci vodního prostředí (seznámení s běžnými druhy ptáků ČR 

žijících v blízkosti vody, etologie vybraných druhů). 

učebna 

prosinec 6.6 4 Ptáci vodního prostředí (určování a sčítání zimujících ptáků na 

řece Svitavě v úseku Husovice – Obřany). 

řeka Svitava 

leden 6.7 2 Meteorologická měření - rozšířená (druhy oblaků, kondenzační 

čáry, kapalné a pevné srážky, pH srážek, meteorologické úkazy, 

sněhová pokrývka, týdenní záznam počasí GLOBE). Začátek 

pravidelného týdenního žákovského záznamu počasí.  

učebna, 

přírodní 

učebna 

6.8 2 Imise (zjišťování imisí pevných látek na sněhové pokrývce, 

základní pojmy, sběr vzorků). 

 

učebna, 

okolí školy 

únor 6.9 2 Imise (zpracování vzorků, interpretace zjištěných imisí 

srovnávací metodou, vytvoření prezentace). 

učebna 

březen 6.10 2 Strom (film „Muž, který sázel stromy“, můj strom, fenologie 

dřevin, určování druhu dřevin podle listů, původní a současná 

druhová skladba lesa v ČR). 

učebna, 

přírodní 

učebna 

6.11 4 Jezírko v údolí potoka Melatín  (žáby a jejich životní cyklus, 

hydrologická měření). 

jezírko na 

Melatínu 

duben 6.12 

 

 

1 

 

1 

Meteorologická měření – rozšířená (prezentace a vyhodnocení 

týdenního žákovského záznamu počasí). 

Fotografování přírody (seznámení se s obsluhou fotografického 

přístroje, zásady focení, kompozice – zaostření – expozice). 

učebna 

6.13 2 Fotografování přírody (praktické focení v přírodě – školní 

fotosoutěž). 

park 

Lužánky 

květen 6.14 4 Stránská skála (exkurze na NPP Stránská skála zaměřená na 

krajinu – geologická a společenská historie, vliv člověka na 

krajinu). 

Stránská 

skála 

červen 6.15 3 

 

1 

Vodní bezobratlí živočichové (řeka Svitava v Bílovicích – odběr 

vzorků vodních bezobratlých živočichů a jejich určování). 

Závěrečné posezení u ohně. 

řeka Svitava, 

Bílovice n.S. 
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Roční časový plán EP – 7. ročník 

 

měsíc 

 

vyuč.

blok 

vyuč.

hod. 

popis lokalita 

září 7.1 2 Základní terénní dovednosti (určování vzdálenosti, světových 

stran, azimutu, času, aktuálního počasí,  zeměpisných souřadnic 

a nadmořské výšky konkrétního místa pomocí GPS). 

přírodní 

učebna 

7.2 

 

 

 

1 

 

 

1 

Fenologie - usínání vegetace (pozorování  fenologických 

projevů na listech vybraných druhů dřevin, zabarvení a opadu 

listů) – příprava na samostatnou žákovskou práci. 

Pozice na Zemi (seznámení s obsluhou přístroje GPS, praktické 

určování souřadnic a nadmořské výšky daných bodů a vyhledání 

zadaných pozic – dřevin v parku Schreberovy zahrádky). 

přírodní 

učebna 

 

Schreberovy 

zahrádky 

říjen 7.3 

 

 

2 

 

2 

Ostrá horka (exkurze na vrch Ostrá horka s rozhlednou, přehled 

tisíce let historie tohoto místa). 

Fotografování přírody (praktické focení v přírodě – školní 

fotosoutěž). 

Soběšice 

 

les  Lesná -

Soběšice 

listopad 7.4 

 

 

 

1 

 

 

2 

Noční obloha (seznámení se základními objekty, které lze 

pozorovat – hvězdy, souhvězdí, planety, Měsíc; pohyby objektů 

po obloze, hvězdné mapy, dalekohledy). 

Biometrické měření stromu (měření výšky stromu, obvodu 

kmene, horizontální korunová projekce). 

učebna 

 

 

Schreberovy 

zahrádky 

7.5 1 Noční obloha (pozorování noční oblohy, podzimní souhvězdí) – 

uskuteční se po setmění při vhodných podmínkách). 

terasa školy 

prosinec 7.6 2 

 

Základní ekologické pojmy (objasnění základních ekologických 

pojmů). 

učebna 

7.7 

 

 

1 

 

1 

Fenologie - usínání vegetace (prezentace a vyhodnocení 

samostatné žákovské práce). 

Ptáci na krmítku (určování ptáků, kteří se mohou objevit v zimě 

na krmítku). 

učebna 

leden 7.8 4 Zoologická expozice Moravského muzea (návštěva výstavy, MM Brno 
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pracovní listy na určování obratlovců ČR). 

únor 7.9 2 Pupeny dřevin (průzkum tvaru, umístění a barvy pupenů 

dřevin, sbírka větviček s pupeny). 

učebna, 

okolí školy 

březen 7.10 2 Fenologie - probouzení vegetace (pozorování rašení pupenů a 

měření délky listů dřevin, poznávání dřevin podle listů) – 

příprava na samostatnou žákovskou práci. 

učebna, 

přírodní 

učebna 

7.11 4 Jarní květiny (koniklece v PR Kamenný vrch, morfologie rostlin, 

určování běžných jarních květin). 

Kam. vrch -

Kohoutovice 

duben 7.12 4 Vegetační pokryv (vytýčení výzkumné plochy, korunový zápoj, 

pokryvnost bylinného patra, dominantní a kodominantní druh, 

stanovení typu pokryvu, stanovení MUC kódu nebo podrobnější 

určení pomocí jiného určovacího klíče). 

okolí Brna  

květen 7.13 

 

 

1 

 

2 

Fenologie - probouzení vegetace (prezentace a vyhodnocení 

samostatné žákovské práce). 

Členovci (zařazení členovců v říši živočichové,  sběr vzorků a 

jejich přibližné určení). 

učebna 

 

Planýrka 

7.14 1 Noční obloha (pozorování noční oblohy, jarní souhvězdí) – 

uskuteční se po setmění při vhodných podmínkách). 

terasa školy 

červen 7.15 3 

 

 

1 

Hydrologická měření  (koloběh vody na Zemi, měření teploty, 

pH, průhlednosti, zápachu, dusičnanů, rozpuštěného kyslíku, 

vodní bezobratlí živočichové). 

Závěrečné posezení u ohně. 

řeka Svitava, 

Bílovice n.S. 

 

 

ZAČLENĚNÍ  DO  ŠKOLNÍHO  VZDĚLÁVACÍHO  PROGRAMU 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Masarykovy základní školy a Mateřské školy Brno, 

Zemědělská 29 má motivační název „Od hraní k učení“. Tento program je na základě praktických 

zkušeností z vyučování během školního roku průběžně inovován, zpravidla před začátkem následujícího 

školního roku. Jedním z předmětů, který je v ŠVP obsažen, je od školního roku 2008/09 také volitelný 

předmět Environmentální praktika, určený pro žáky 6. a 7. ročníku s hodinovou dotací 1 vyučovací hodina 

týdně. Na základě praktických zkušeností dochází také u tohoto předmětu k jeho inovaci jak ve 
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vzdělávacím obsahu, tak v používaných metodách a formách práce.  Následující inovovaná verze 

Environmentálních praktik je určena pro školní rok 2012/13. Formální stránka tohoto dokumentu 

odpovídá formě používané ve Školním vzdělávacím programu MZŠ a MŠ Zemědělská. 

 

Environmentální  praktika  
 

CHARAKTERISTIKA VYUČOVACÍHO PŘEDMĚTU: 

 

Environmentální praktika jsou volitelným předmětem pro žáky 6. a 7. ročníku. Environmentální 

výchova je jedním ze šesti průřezových témat Rámcového vzdělávacího programu pro základní 

vzdělávání, na jehož realizaci se podílí většina vzdělávacích oblastí. Volitelný předmět 

Environmentální praktika  je součástí tohoto průřezového tématu a navazuje na získané vědomosti 

a dovednosti, které propojuje  do vzájemných souvislostí a prohlubuje je praktickými činnostmi. 

 

Cílem předmětu je přispět k vytváření pozitivního vztahu k přírodě a osobní odpovědnosti za  

jednání vůči životnímu prostředí založeném na vlastním prožitku a tím také působit na utváření 

životních hodnot. 

 

Vzdělávací obsah předmětu je členěn do čtyř tématických okruhů: 

- terénní dovednosti, 

- ekologické a přírodovědné znalosti, 

- badatelská činnost, 

- krajina a lidé. 

 

Tématický okruh „Terénní dovednosti“ obsahuje základní dovednosti potřebné pro terénní 

výzkumnou práci žáků a je zařazován na začátek školního roku.   

 

Tématický okruh „Ekologické a přírodovědné znalosti“ rozvíjí dosavadní znalosti žáků o 

vybraná témata, které pak mají návaznost na praktickou badatelskou činnost.  

 

V tématickém okruhu „Badatelská činnost“ je těžiště vyučovacího předmětu – praktickou 

výzkumnou a badatelskou činností zkoumat samostatně přírodu, děje a zákonitosti, která v ní 

probíhají ve vzájemných souvislostech a environmentální problémy.  Na základě výsledků 

výzkumů pak žáci vyvozují závěry, zaujímají k nim svá stanoviska a prezentují výsledky své 

práce. 

 

Tématický okruh „Krajina a lidé“ integruje získané znalosti a dovednosti a formou tématické 

výuky vztahující se ke konkrétní krajině vytváří komplexní pohled na krajinu jako dílo přírodních 

dějů a lidské činnosti. 

 

Vyučovací metody budou v maximálně možné míře používány takové, které rozvíjí praktické 

dovednosti žáků a podporující jejich vlastní prožitek. Emocionální působení výuky bude 

rovnocenné působení rozumovému. Praktickým činnostem bude předcházet rekapitulující 

vědomostní část. 
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V učebním plánu je pro výuku určena 1 vyučovací hodina týdně. Vzhledem ke vzdělávacímu 

obsahu předmětu  bude výuka probíhat blokově v odpoledních hodinách, zpravidla 2 hodiny 

jednou za 2 týdny nebo 4 hodiny jednou za 4 týdny.  Místem výuky bude většinou přírodní 

prostředí v okolí školy (školní přírodní učebna a místa v dosahu dopravy MHD), méně často pak 

prostory školy (především v době nepříznivých klimatických podmínek).  

 

Evaluace žáků bude vycházet z jejich portfolia vypracovaných pracovních listů, které jsou 

připraveny ke všem činnostem. Úroveň vypracování těchto dokumentů závisí na dosažených 

znalostech, dovednostech a aktivitě žáka při skupinové práci. Portfolio bude také obsahovat 

několik badatelských dlouhodobějších činností, které žáci samostatně provádí pravidelně a 

opakovaně včetně vypracování závěru z této činnosti a jeho prezentaci před ostatními. 
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PŘEDMĚT:  ENVIRONMENTÁLNÍ   PRAKTIKA  -  6. ROČNÍK  

Učitel Žák Učivo Poznámky  

 

• motivuje žáky k rozvíjení zájmu o 

přírodu  podložené vlastním prožitkem 

a emocionální zkušeností 

 

• pomáhá utvářet pozitivní hodnotový 

systém, který je v souladu s požadavky 

na udržitelný rozvoj a buduje u žáků 

vědomí osobní odpovědnosti za životní 

prostředí 

 

• vede žáky k uplatňování zásad 

slušného  chování v běžném životě a 

k úctě k přírodě 

 

• při výuce v maximálně možné míře 

využívá  praktických vyučovacích 

metod  

 

• umožňuje a podporuje práci žáků ve 

skupinách  i práci samostatnou 

 

• organizuje proces učení tak, aby měl 

žák možnost pracovat s různými zdroji 

informací  

 

• vede žáka k prezentaci a hodnocení 

výsledků,  k sebehodnocení vlastní 

práce, k hledání vlastních formulací a 

argumentů  

 

• popíše svůj vztah k přírodě a své 

vyjádření zdůvodní  

 

• ztvární různými způsoby krajinu, ve 

které žije, popíše její jedinečné rysy a 

svůj vztah k ní 

 

• na základě vlastního pozorování vyjádří, 

zda považuje krajinu za harmonickou, 

narušenou nebo zdevastovanou a své 

vyjádření zdůvodní 

 

• přírodovědné a ekologické znalosti, 

které jsou obsahem učiva, vysvětlí 

v souvislostech  a vzájemném provázání 

s jinými organismy a prostředím 

 

• používá složitější přístroje a pomůcky 

ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování 

stavu životního prostředí  

 

•shromažďuje a porovnává informace 

z vlastního pozorování a různých 

informačních zdrojů, tato data vyhodnotí 

a srozumitelně je  prezentuje ostatním 

žákům 

 

 

 

 

•  Terénní dovednosti 

    - vzdálenost, světové strany azimut 

- pozice na Zemi, nadmořská výška 

- záznam času 

- fotografování 

 

• Ekologické a přírodovědné znalosti 

- dřeviny, druhová skladba lesa 

- vodní bezobratlí živočichové, žáby,   

   ptáci vodního prostředí 

- ekologické problémy 

 

• Badatelská činnost 

- meteorologická měření 

- základní hydrologická měření 

- zjišťování imisí srovnávací metodou 

 

•  Krajina a lidé 

- park Schreberovy zahrádky 

- park Lužánky 

- jezírko v údolí potoka Melatín 

- NPP Stránská skála 

- PR Kamenný vrch 

- lesy u Kohoutovic 

- řeka Svitava 

 

 

Vyučovací metody:  
• slovní -  výklad, vyprávění, rozhovor, 

diskuse,  práce s textem  

• exkurze 

• žákovský pokus,  pozorování, praktická 

činnost, manipulování s  předměty  

• didaktická hra, výzkum  

•  pobyt v přírodě, prožitková hra  

 

Organizační formy: 

•  skupinové a individualizované 

vyučování 

• doba vyučování – zpravidla 2 hodiny  

co 2 týdny nebo 4 hodiny co 4 týdny  

• prostředí – preferovaně přírodní 

prostředí,  prostory školy a školní 

přírodní učebny 

• charakter vyučování –  praktický 

s využitím prožitku žáka 

 

Průřezová témata:  
• environmentální výchova  

 

Mezipředmětové vztahy: 
• přírodopis 

• zeměpis, fyzika, chemie 

• matematika, informační technologie 

• dějepis, výchova k občanství 

• výchova ke zdraví, tělesná výchova 
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PŘEDMĚT:  ENVIRONMENTÁLNÍ   PRAKTIKA  -  7. ROČNÍK  

Učitel Žák Učivo Poznámky  

 

• motivuje žáky k rozvíjení zájmu o 

přírodu  podložené vlastním prožitkem 

a emocionální zkušeností 

 

• pomáhá utvářet pozitivní hodnotový 

systém, který je v souladu s požadavky 

na udržitelný rozvoj a buduje u žáků 

vědomí osobní odpovědnosti za životní 

prostředí 

 

• vede žáky k uplatňování zásad 

slušného  chování v běžném životě a 

k úctě k přírodě 

 

• při výuce v maximálně možné míře 

využívá  praktických vyučovacích 

metod  

 

• umožňuje a podporuje práci žáků ve 

skupinách  i práci samostatnou 

 

• organizuje proces učení tak, aby měl 

žák možnost pracovat s různými zdroji 

informací  

 

• vede žáka k prezentaci a hodnocení 

 

• popíše svůj vztah k přírodě a své 

vyjádření zdůvodní  

 

• ztvární různými způsoby krajinu, ve 

které žije, popíše její jedinečné rysy a 

svůj vztah k ní 

 

• na základě vlastního pozorování vyjádří, 

zda považuje krajinu za harmonickou, 

narušenou nebo zdevastovanou a své 

vyjádření zdůvodní 

 

• přírodovědné a ekologické znalosti, 

které jsou obsahem učiva, vysvětlí 

v souvislostech  a vzájemném provázání 

s jinými organismy a prostředím 

 

• používá složitější přístroje a pomůcky 

ke zkoumání přírodních dějů a zjišťování 

stavu životního prostředí  

 

•shromažďuje a porovnává informace 

z vlastního pozorování a různých 

informačních zdrojů, tato data vyhodnotí 

a srozumitelně je  prezentuje ostatním 

žákům 

 

•  Terénní dovednosti 

    - vzdálenost, světové strany azimut 

- pozice na Zemi, nadmořská výška 

- záznam času 

- fotografování 

 

• Ekologické a přírodovědné znalosti 

    - základní ekologické pojmy 

- pupeny a listy dřevin 

- morfologie rostlin a jarní květiny 

- členovci 

- vodní bezobratlí živočichové 

- ptáci na krmítku 

- obratlovci v ČR 

 

• Badatelská činnost 

- meteorologická měření 

- rozšířená hydrologická měření 

- fenologická pozorování 

- mapování vegetačního pokryvu 

- pozorování noční oblohy 

- biometrické měření stromu 

 

•  Krajina a lidé 

- park Schreberovy zahrádky 

- Ostrá horka, Soběšice 

 

Vyučovací metody:  
• slovní -  výklad, vyprávění, rozhovor, 

diskuse,  práce s textem  

• exkurze 

• žákovský pokus,  pozorování, praktická 

činnost, manipulování s  předměty  

• didaktická hra, výzkum  

•  pobyt v přírodě, prožitková hra  

 

Organizační formy: 

•  skupinové a individualizované 

vyučování 

• doba vyučování – zpravidla 2 hodiny  

co 2 týdny nebo 4 hodiny co 4 týdny  

• prostředí – preferovaně přírodní 

prostředí,  prostory školy a školní 

přírodní učebny 

• charakter vyučování –  praktický 

s využitím prožitku žáka 

 

Průřezová témata:  
• environmentální výchova  

 

Mezipředmětové vztahy: 
• přírodopis 

• zeměpis, fyzika, chemie 
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výsledků,  k sebehodnocení vlastní 

práce, k hledání vlastních formulací a 

argumentů  

 

 

 

 

 

- sukcesní prostor u arboreta 

- PR Kamenný vrch 

- lesy u Kohoutovic 

- les mezi Lesnou a Soběšicemi 

- řeka Svitava 

 

• matematika, informační technologie 

• dějepis, výchova k občanství 

• výchova ke zdraví, tělesná výchova 
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PRACOVNÍ  A  METODICKÉ  LISTY   

 

Pro podporu výuky a samostatné práce žáků bude vytvořena sada 36-ti pracovních a metodických listů. 

Listy budou formátu A4 a ve svém záhlaví budou mít tabulku pro základní identifikační údaje (datum a čas, 

lokalita, souřadnice GPS a nadmořská výška,  spolupracující osoby, aktuální počasí – teplota, vlhkost, 

oblačné pokrytí, meteorologické jevy). Následovat pak bude připravená stručná informační část k dané 

problematice, metodický popis dané činnosti a místo pro provádění žákovských záznamů, popisů, kreseb. 

V závěru pracovního listu bude vytvořen prostor pro žákovské „závěrečné slovo“ (zobecnění poznatku, 

potvrzení či vyvrácení úvodní hypotézy, osobní postoj a pod.).  

 

 

číslo 

listu 

název obsah pracovního listu 

01 Vzdálenost a čas Měření  délky svinovacím metrem a pásmem, 

stanovení délky kroku, určování vzdálenosti 

krokováním.  Čas místní a pásmový, převod času SEČ, 

SELČ a UTC. 

02 Světové strany a azimut Určování světových stran podle buzoly a přírodních 

jevů, určování mezisměrů kompasové růžice. 

Stanovení směru pomocí azimutu.  

03 Pozice na Zemi Objasnění pojmů zeměpisné souřadnice a nadmořská 

výška. Systém GPS, obsluha přijímače a stanovení 

vlastní pozice. 

04 Abiotické faktory prostředí Seznámení se základními abiotickými faktory 

prostředí – vzduch, voda, půda, energie, biotop. 

05 Biotické faktory prostředí Seznámení se základními biotickými faktory prostředí 

– buňka, biologické druhy, populace, společenstvo. 

06 Ekosystémy Seznámení s pojmem ekosystém (biotop + biocenéza),  

biomy Země, toky hmoty a energie. 

07 Pupeny a listy dřevin Seznámení s našimi běžnými dřevinami, určování 

dřevin podle listů a v zimě podle pupenů. 
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08 Druhová skladba lesa Druhová skladba přirozeného lesa a lesa 

v současnosti, vegetační pásma. 

09 Jarní květiny a morfologie Morfologie rostlin a její praktické uplatnění při 

určování . Přehled nejběžnějších jarních květin. 

10 Vodní bezobratlí živočichové Vodní bezobratlí živočichové, vývojové fáze hmyzu, 

způsob sběru vzorků a jejich určování pomocí klíče. 

11 Vývoj žáby Nejběžnější vodní a suchozemské žáby, páření žab a 

jejich vývoj, praktické určování podle klíče v terénu. 

12 Ptáci vodního prostředí Seznámení s našimi běžnými ptáky vodního prostředí, 

zimování a migrace ptáků, etologie vybraných druhů. 

Sčítání zimujících ptáků na Svitavě v Husovicích. 

13 Ptáci ve městě Seznámení  s běžnými ptáky žijícími ve městě, jejich 

určování při pozorování na krmítku. 

14 Naši savci  Seznámení s běžnými savci ČR, jejich určování a soupis 

při využití zoologické expozice Moravského muzea. 

15 Meteorologie – základní měření Meteorologické základní měření – měření a zápis 

teploty, vlhkosti, tlaku a stanovení oblačného pokrytí. 

16 Meteorologie – rozšířené měření Rozšíření meteorologického měření o druhy oblaků, 

kapalné a pevné srážky, pH srážek, meteorologické 

úkazy, výšku sněhové pokrývky. Týdenní žákovský 

záznam počasí podle standardu Globe. 

17 Hydrologie – základní měření Základní hydrologické měření na tekoucí vodě – 

teplota vody, pH vody a průhlednost. 

18 Hydrologie – rozšířené měření Rozšíření hydrologického měření  o zápach, obsah 

dusičnanů a množství rozpuštěného kyslíku. 

19 Fenologie – probouzení vegetace Fenologické pozorování stromu – rašení pupenů a 

měření délky listů při jejich růstu. 

20 Fenologie – usínání vegetace Fenologické pozorování usínání vegetace na barvě a 

opadu listů stromu. 

21 Vytýčení výzkumné plochy Vytýčení výzkumné plochy 30 x 30 m podle zásad 

projektu Globe pro dlouhodobé pozorování. 

22 Korunový zápoj a pokryvnost Na vytýčené výzkumné ploše zjišťování korunového 
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zápoje, stanovení dominantního a kodominantního 

druhu a zjišťování pokryvnosti bylinného patra. 

23 Typ vegetačního pokryvu Stanovení druhu vegetačního pokryvu pomocí MUC 

kódu podle metodiky projektu Globe, popř. 

podrobnější určení pomocí jiného určovacího klíče. 

24 Astronomické objekty Seznámení s astronomickými objekty, které jsou 

vhodné k pozorování  bez dalekohledu. 

 

25 Mapa hvězdné oblohy Seznámení s otočnou mapou hvězdné oblohy a práci 

s ní. Přehledná mapka souhvězdí viditelných z území 

ČR v průběhu celého roku. 

26 Pozorování noční oblohy Praktické pozorování noční oblohy, měření úhlové 

vzdálenosti a pozice hvězd, vedení záznamu. 

27 Imise na sněhové pokrývce Měření imisí pevných části na sněhové pokrývce a 

porovnání jejich množství z různých lokalit. Odběr 

vzorků a jejich zpracování filtrací v učebně. 

28 Biometrické měření stromu Biometrické měření stromu – měření výšky, obvodu 

kmene a průměru koruny pomocí korunové projekce. 

29 Vývoj Země Seznámení s časovou osou geologického a 

biologického vývoje Země včetně významných 

přelomů (vymírání druhů a nástup nových). 

30 Dřeviny ve Schreberových zahrádkách Seznámení s lokací a historií parku Schreberovy 

zahrádky, paměť krajiny. Nalezení zakreslených dřevin 

v mapce lokality a jejich druhové určení. 

31 Dřeviny v parku Lužánky Seznámení s parkem Lužánky, historie. Nalezení 

zakreslených dřevin v mapce lokality a jejich druhové 

určení. 

32 Ostrá horka v Soběšicích Ostrá horka v Soběšicích, vrch s dlouhou a významnou 

historií (Jezuitská kaple, vyměřovací bod rakousko-

uherského mapování, dnes rozhledna). Technické 

údaje o rozhledně. Rekapitulace české historie. 

33 Jezírko v údolí potoka Melatín Seznámení s lokalitou, historie. Měření velikosti a 
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hloubky, hydrologická  a fyzikální měření. Výzkum 

rozmnožování žab a břehových porostů. 

34 Ekosystémy v krajině Seznámení s lokalitou PR Kamenný vrch, paměť 

krajiny. Na trase do Kohoutovic určení 4 ekosystémů a 

podmínek pro jejich existenci. 

35 Svitava v Bílovicích n.S. Hydrologická měření a určování vodních bezobratlých 

živočichů, výzkumná zpráva o lokalitě. 

36 Stránská skála Exkurze na NPP Stránská skála zaměřená na krajinu – 

geologická a společenská historie, vliv člověka na 

krajinu. Botanický průzkum. 

 

 


