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CÍL POSTERU

TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Představit koncepci terénní výuky v kurikulu 
studia Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Konference 5Pp 

Regionální portfolioPředmět Zařazení terénní výuky

1) Otočná mapka noční oblohy

2) Vyhodnocení světelného znečištění v místě bydliště

3) GPS souřadnice a nadmořská výška místa bydliště, školy

4) Geologická mapa regionu bydliště včetně legendy

5) Mapa půdních typů regionu bydliště včetně legendy

6) Adresa stanice měřící znečištění ovzduší nejblíže vašemu bydlišti + 
informace, které údaje tato stanice měří

IFCp01 Integrovaný přírodovědný 
a společenskovědní základ 1 –
se zaměřením na neživou přírodu

Výuka na fakultním dvoře (solární vařič, 
vzdálenosti těles sluneční soustavy)

IBIk05 Praktikum poznávání 
přírodnin (volitelný)

Exkurze do VIDA! centra, exkurze 
do Hvězdárny a planetária Brno

1. semestr

2. semestr

IBIp01 Integrovaný přírodovědný 
a společenskovědní základ 2 –
se zaměřením na živou přírodu

Výuka na fakultním dvoře – morfologie 
rostlin 

1) Záznam z měření teploty po dobu 14 dnů, porovnání s týdenní 
předpovědí během sledovaného období

2) Vybraná data z nejbližší meteorologické stanice ČHMÚ

3) Podnebná charakteristika místa bydliště - počet letních dnů, zimních 
dnů, počet dnů se sněhovou pokrývkou... 

4) Fotografie krajiny v nejbližším okolí obce. Porovnání, které biotopy by 
se měly v okolí obce vyskytovat vzhledem k výškovému stupni (nadmořské 
výšce a místním poměrům) a které biotopy se v okolí obce vyskytují 
ve skutečnosti.

5) Maloplošná chráněná území v blízkosti obce 

6) Velkoplošné chráněné území nejblíže místu bydliště/působiště

IBIk05 Praktikum poznávání 
přírodnin (volitelný)

Exkurze do VIDA! Centra, exkurze 
do Hvězdárny a planetária Brno

IHIp01 Integrovaný přírodovědný 
a společenskovědní základ 3 –
se zaměřením na národní dějiny

IBIp06 Praktikum poznávání 
živočichů (volitelný)

Exkurze do Moravského zemského 
muzea, expozice Fauna Moravy
Exkurze do ZOO Brno

3. semestr

1) Údaje o regionu – poloha, přírodní a kulturní zvláštnosti regionu, 
občanská vybavenost, místní region na mapách a v ostatních info. zdrojích.
2) Archeologické naleziště v regionu nebo jeho okolí- jeho stručná 
charakteristika, mapu s lokalizací místa naleziště; co se v daném místě 
nalezlo + zařazení do historického období, ze kterého nález původně 
pochází (paleolit, středověk apod.), čím bylo místo významné a proč se 
na něm mohl daný předmět/objekt objevit. Charakteristiku doplit 
o fotografii místa a fotografie nálezu.
3) Historické a současné fotky nebo letecké snímky míst ve vaší obci –
Název místa + rok pořízení fotografie, popisování změn ve využití krajiny 
a zobrazeného místa.
4) Záznam vyprávění pamětníka nějaké historické události v obci. 

IBIP02 Aplikace biologie 1 –
zahrada jako edukační 
prostředí (volitelný)

Historickogeografická vycházka 
na příkladu Brna 

Kombinace práce na pozemku a výuky 
v modelové biotopové školní zahradě

IGEp01 Integrovaný 
přírodovědný 
a společenskovědní základ 3 –
se zaměřením na krajinu

Výuka na brněnských vyhlídkách –
tvorba panoramatického náčrtu, 
struktury krajiny, práce s mapou 

Výuka v okolí fakulty – práce s mapou 

Exkurze do Anthroposu – vliv 
paleolitického a neolitického člověka 
na krajinu

Výuka na fakultním dvoře – práce 
s určovacím klíčem (dřeviny)

1) Plán obce (případně městské části) – pomocí složení minimálně
4 mapových výřezů ve vhodném měřítku – s využitím Geoportálu

2) Historická mapa regionu

3) Ortofotomapa obce/regionu

4) Územní plán obce

5) Turistická mapa regionu – s vyznačením významných míst, 
o kterých hovoříte jinde v portfoliu 

6) Kulturní krajina v regionu – min. 1 fotografie od každého typu s popisem 
a zdůvodněním zařazení do příslušné kategorie, polohu, odkud je vidět, 
popř. polohu daného místa zakreslit do plánu obce.

7) Krajinotvorné prvky v regionu – např. osy v krajině, místa s geniem loci, 
vizuální zábrany… min. 1 fotografie od každého typu s popisem 
a zdůvodněním zařazení, jejich polohu zakreslit do plánu obce.

4. semestr

6. semestr – Integrované terénní cvičení

Terénní výuka je komplexní výukovou formou, 
která v sobě zahrnuje různé výukové metody 
(pokus, laboratorní činnosti, pozorování, 
projektová metoda, kooperativní metody, 
metody zážitkové pedagogiky…) a organizační 
formy výuky (vycházka, terénní cvičení, 
exkurze, tematické školní výlety – expedice…), 
přičemž těžiště spočívá v práci v terénu –
především mimo školu (Hofmann, 2003, s. 6).

Jde o komplexní přístup, v němž žáci získávají 
zkušenosti při výuce mimo školu, přičemž se 
rozvíjejí nejen v kognitivní, ale i v afektivní, 
sociální a psychomotorické oblasti (srov. 
Outdoor Learning Council, 2015).

Richard Louv (2005) definuje pojem nature 
deficit disorder. Na základě nedostatků 
kontaktu s krajinou a přírodou dochází u dětí 
ke změnám v chování. Celosvětově vedlo 
k aktivitám směřujícím k častějšímu využívání 
terénní výuky ve vzdělávání a vzniku programů 
a manifestů, např. Learning oustiside the 
classroom manifesto 2006 (GB), No child left 
inside (USA).

Hofmann, E. (2003). Integrované terénní vyučování. Brno: PdF MU.
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Studenti procházejí během výuky v každém 
semestru krátkodobými, střednědobými 
i dlouhodobými formami terénní výuky (viz 
tabulka). Při terénní výuce je výrazně využíván 
místní region a studenti si k němu vedou 
regionální portfolio. Dlouhodobá forma je pak 
reprezentována letním výcvikovým kurzem, 
zimním výcvikovým kurzem a integrovaným 
terénním cvičením. Integrovaná výuka doplňuje 
a prohlubuje předmětové kurikulum.

Integrované terénní cvičení (ITC) má návaznost 
na předmět Integrovaný přírodovědný 
a společenskovědní základ. Jedná se o jeho 
praktickou aplikaci formou terénní výuky. 
Integrovanou výuku zde chápeme ve smyslu 
propojení obsahu učiva různých předmětů 
v jeden tematický výukový celek s cílem 
komplexního poznání využitelného pro 
praktický život (upr. podle Podroužek, 2002). 


