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13  Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování 
orgánových soustav členovců

 Lenka Pavlasová

Opakování je jednou z vhodných příležitostí rozvíjet komunikativní kompetence 

žáků. Pokud zvolíme variantu opakování ve skupinách spojenou s vyhledáváním 

informací v elektronických a tištěných médiích, rozvíjíme současně i kompetence 

k  učení a kompetence sociální (RVP G, 2007). S  tímto záměrem byla realizová-

na i vyučovací hodina, která je předmětem námi provedené analýzy. Následující 

ukázka výuky nás zavede na hodinu biologie ve druhém ročníku vyššího gymnázia 

(ISCED 3), kde je probírána zoologie bezobratlých, konkrétně vybrané téma z ana-

tomie členovců. Obecně můžeme hodiny, postavené na tomto principu, samozřej-

mě pokud se vydaří, považovat za příklady dobré praxe, fungující práce ve skupině 

a aktivního učení žáků.  

Učivo, jež je předmětem výuky v  ukázce, patří do vzdělávacího oboru biologie 

(vzdělávací oblast Člověk a příroda), tematického okruhu biologie živočichů. Zá-

kladní charakteristika hlavních taxonů živočichů, jejich anatomie (a morfologie) 

a znalost významných zástupců patří mezi učivo základní (RVP G, 2007, s. 33). 

Protože se anatomie probírá u každého taxonu „znovu“, žáci mohou srovnávat své 

poznatky s předchozími a hledat analogie ve stavbě těl organismů. Také postupně 

zjistí, které funkce jsou spojeny se kterými orgány, a nové učivo u dalšího taxonu si 

potom osvojují mnohem snáze. Klíčové je klást důraz i na porovnávání stavby or-

gánových soustav u různých organismů (komparativní anatomie) a jejich postupné 

utváření v průběhu evoluce/vývoje druhu i v průběhu vývoje jedince. Pochopení 

těchto souvislostí je nejvyšším výukovým cílem, k němuž se žák postupně dostává. 

Jedním ze zastavení na této cestě je i osvojení si anatomie členovců.

Názornost je při výuce anatomie (vnitřní stavby) a morfologie (vnější stavby) or-

ganismů zajišťována nejčastěji použitím schémat (Řehák, 1968; Altmann, 1975; 

Fogiel, 1996, s. 378–379). Hlavní výukovou metodou je zde popis a vysvětlování. 

Tyto metody vyžadují současné použití vhodných výukových pomůcek. Ideální, 

ale ne vždy dostupné, jsou přírodniny. Pokud nejsou k dispozici, nahrazují se prá-

vě schématy nebo makro a mikrofotografiemi, videy, obrázky a náčrty. Při výuce 

nového tématu zpravidla popisuje objekty nejprve učitel a poté při navazující sa-

mostatné práci i žák. Je možné využít těchto variant zadání učebních úloh: (1) „po-

pište“ (žák má za úkol popsat zadaný objekt), (2) „popište a uveďte funkci“ (žák má 
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za úkol popsat objekt odbornými pojmy a u každého pojmu uvést i funkci, kterou 

má), (3) „nakreslete a popište“ (žák má za úkol nejprve nakreslit schéma popisova-

ného objektu a poté ho opatřit odbornými názvy), (4) „nakreslete, popište a uveďte 

funkci“ (kombinace všech předchozích úkolů, nejobtížnější, ale pro žáka nejvíce 

přínosná). Popisovat a uvádět funkci objektů mohou žáci písemně nebo ústně. 

V uvedené ukázce byla zvolena varianta prostého ústního popisu.

Pečlivé promyšlení postupu výuky s ohledem na zajištění propojování poznatků, 

v této konkrétní ukázce spojení částí těl organismů s jejich funkcí, je obecný pro-

blém realizace výuky tematických celků anatomie a morfologie napříč jednotlivý-

mi obory biologie. Opakovaně na něj při rozborech metodikou 3A narážíme. Ve vý-

ukové hodině s tématem měkkýši (Slavík, 2013, s. 194–302) se příliš nepodařilo 

propojit morfologii měkkýšů s životním prostředím, ve kterém žijí (adaptace vnější 

stavby těla živočicha na životní prostředí), což byl hlavní kognitivní výukový cíl vy-

učující. Analýza výukové situace zaměřené na stavbu kostry obratlovců (Jáč, 2016) 

ukázala, že žáci nedokáží vysvětlit, jak je daná anatomická struktura přizpůsobena 

ke své funkci, např. pohybu živočicha. Autor dále popisuje i konkrétní provedení 

učební úlohy vykazující rysy odcizeného poznávání, kdy mají žáci vysvětlit sou-

vislost mezi anatomickou stavbou horní končetiny vybraných zástupců obratlovců 

a prostředím, v němž žijí. 

Podrobný rozbor vedoucí k pochopení činností žáků při takto vedených hodinách 

je možný jen s použitím videozáznamu, protože se dá k situacím opakovaně vracet. 

Vztah mezi konkrétními pojmy, se kterými žák operuje, koncepty oboru a rozví-

jenými kompetencemi jsme zjišťovali metodikou 3A (Janík et al., 2013, s. 217). 

Výsledky analýzy uvádíme v následujícím textu.

13.1 Anotace

Výuková situace se týká opakování tématu orgánové soustavy členovců ve výuce 

biologie ve 2. ročníku čtyřletého gymnázia. Navazuje na předchozí hodinu, kde 

bylo toto téma představeno jako nové učivo. V příští hodině bude výuka pokračovat 

tématem systém členovců. Vlastní hodina začíná krátkým společným opakováním 

vybraných pojmů a poté jsou žáci rozděleni vyučující do skupin. Každá skupina 

dostane pracovní list, kde se nacházejí obrázky a úkoly vztahující se k jedné orgáno-

vé soustavě (trávicí, dýchací, cévní a nervová soustava). Skupiny mají na vypraco-

vání 10 minut a pak jedna po druhé svoje úkoly prezentují, tj. představují ostatním 

základní pojmy a funkce zadané orgánové soustavy. Při prezentaci využívají ob-

rázky předem připravené vyučující v powerpointové prezentaci, které jsou shodné 

s těmi v pracovních listech. 
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13.2  Analýza

K analýze byla vybrána prezentace skupiny 1 (8.–12. minuta záznamu celé vyučo-

vací hodiny), která byla ze všech nejzdařilejší. Skupina se zabývala trávicí soustavou, 

konkrétní znění úkolu v pracovním listu bylo následující: „Popište obecně stavbu 

trávicího ústrojí, zaměřte se na popis modifikací jednotlivých ústních ústrojí, ke kaž

dému typu ústního ústrojí uveďte zástupce.“ K prezentaci se využilo jako opora ob-

dobné schéma, jaké je uvedeno na obr. 13.1, a schematické nákresy typů ústních 

ústrojí (nejsou součástí tohoto textu). Obrázky předem připravila vyučující. 

Transkript výukové situace je uveden v pohledu do výuky 13.1.

Pokud výukovou situaci podrobně analyzujeme metodikou 3A (Janík et al., 2013, 

s.  217), můžeme identifikovat tři následující vrstvy: (1) tematickou vrstvu obsa-

hující pojmy, které žák již zná z  vlastní zkušenosti
1
 (především jsou to zástupci 

členovců a jejich způsoby příjmu potravy – komár bodne a saje, moucha olizuje, 

motýl saje sosákem, šváb kouše, ploštice bodne a saje – a pojmy analogické s trávicí 

soustavou člověka – ústní dutina, trávicí trubice, řitní otvor), (2) konceptovou vrstvu 

s pojmy stavba těla členovců, anatomie, orgánová soustava, trávicí soustava, orgány 

trávicí soustavy, adaptace na druh potravy a (3) kompetenční vrstvu s prvky kompe-

tence komunikativní, kompetence sociální a kompetence k učení.

Na základě identifikace pojmů ve všech třech vrstvách bylo možné sestavit koncep-

tový diagram (obr. 13.2). 

Obrázek 13.1. Schéma stavby těla hmyzu. Převzato z http://www.oskole.sk/?id_cat=55&cla-
nok=15353. 

1 Může se jednat o zkušenost získanou bezprostředním zážitkem, kdy učitel přinese do výuky vybrané živé organismy a žák může např. po-
zorovat způsob, jakým přijímají potravu (moucha, šváb), nebo o zkušenost předchozí, kdy učitel pracuje s zážitky/situacemi, o kterých 
předpokládá, že je většina žáků někdy prožila (bodl je komár, viděli sát motýla na květu), a které jsou již spojeny, alespoň částečně, 
s jejich pojmovým uchopením. 

http://www.oskole.sk/?id_cat=55&clanok=15353
http://www.oskole.sk/?id_cat=55&clanok=15353
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Pohled do výuky 13. 1

Ž1: Já vás zdravím. Já budu mluvit o trávicí soustavě, která má tři části. To je přední část, to máme 
zde přední část [ukazuje na schématu], tam je ústní dutina, kousací ústrojí, kusadla a čelisti 
s trávicími žlázami. Pak tu máme střední část, tato [ukazuje na schématu], to je trávicí funkce, tam 
jsou trávicí funkce [opravuje formulaci], je to vystlané chitinovou membránou a si tady tráví ten 
živočich veškeré ty látky, které zkonzumuje. No a pak máme zadní část, to je přímá trubice, to je tato 
část [ukazuje na schématu] a je zakončena řitním otvorem. Ještě dále bych řekl, že určitou žlázou 
trávicí v trávicím traktu je slinivkojaterní žláza, hepatopankreas [slabikuje z počítače]…
U: Hm. [přikývne]
Ž1: … no, a to vlastně pomáhá trávit.
Ž2: Já… ústrojí ústního, první je tady sací ústrojí [ukazuje na obrázku v prezentaci], které je vlastně 
tvořeno takovým jazýčkem, sosákem [opravuje se po nápovědě spolužáků], který je pravděpodobně 
tedy dutý a využívá ho například motýl, právě ke své obživě. Potom je tady kousací (pozn. ústrojí), 
skládá se z určitých kusadel, které v podstatě mají za úkol nějakým způsobem třeba zmenšit objem 
potravy, kterej je přijímanej tím živočichem nebo různé další účely má. Potom je bodavě sací 
ústrojí, které má například komár, které se skládá většinou z nějaké jehlice [ukazuje na obrázku 
v prezentaci]… nevím, má to nějaký odborný název…
U: No tak, je to taky nějaký ten sosáček, který tam má, ale ta funkce, kromě toho, že saje, co vlastně 
ten komár dělá nejdříve? Pozorovali jste někdy komára, když vás…
Ž2: Probodne nás.
Ž3: Sedne, bodne, saje.
U: A ještě něco udělá.
Ž1: On tam vypustí nějakou tu látku, která způsobí, že teče krev.
Ž2 a Ž3: Že se nesráží.
U: Že se nesráží, přesně. 
Ž2: Takže bysme řekli, že komár sedne, napíchne se, něco jde do toho živočicha a pak vysaje krev 
z živočicha. Poslední je lízací (pozn. ústrojí) [ukazuje na schématu na prezentaci], a to je podle mě 
nejzajímavější, protože k němu asi vím reálnej příklad, na který jsem docela dlouho narážel, a to, 
kdo z vás má akvárium, nebo někdy měl, tak vlastně základním živočichem je krunýřovec, který 
v podstatě se stará o nějakou tu mikroflóru toho akvária, a právě, když se přilepí na to sklo, tak to 
vypadá zhruba takto [ukazuje lízací ústrojí na schématu] a vevnitř je takovej malej jazýček, kterej 
v podstatě seškrabává řasu z toho skla, čímž se vlastně živí, takže to mají hlavně krunýřovci. Teda, jak 
můžu říct svůj příklad. Pak tady teda máme k jednotlivým ústrojím jednotlivý zástupce.
Ž3: Takže jednotlivé zástupce mám tedy já… Kousací ústní ústrojí teda má například šváb americký, 
sací ústní ústrojí mají motýli, třeba bělásek nebo babočka admirál, bodavě sací ústrojí má ruměnice 
pospolná neboli tedy ploštice nebo také komár a lízací ústrojí má kromě tady kolegy krunýřovců 
[obrací se na Ž2] také moucha domácí. Toť vše.
U: Dobře.

Rozdělení práce ve skupině je rovnoměrné, každý žák prezentuje svoji část tématu. 

Velmi pěkně jsou vidět rozdíly v řečových dovednostech žáků, kdy zejména žák č. 2 

má s vyjadřováním problémy, nemluví spisovně a poměrně neobratně vysvětluje 

učivo ostatním. Na druhou stranu se ale snaží najít příklad ze svého okolí a ze své 

vlastní zkušenosti nad rámec zadání úkolu, což můžeme hodnotit kladně. Stinnou 

stránkou ale je, že tento příklad byl zvolen nesprávně (krunýřovec je ryba a ne čle-

novec) a navíc žádný z ostatních žáků si toho nevšiml a žáka neopravil, ani vyučují-

cí. Ta nepřipomněla žákům ani to, že by měli používat spisovné výrazy. 
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Obrázek 13.2. Konceptový diagram – Komár sedne, bodne, saje aneb skupinové opakování 
orgánových soustav členovců.
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Vyučující se snažila nechávat žákům maximální samostatnost, nezasahovala do je-

jich projevu, nepřerušovala je a neopakovala po nich každý pojem, což občas 

při reá lné výuce lze vidět. To můžeme určitě považovat za klad. Na druhou stranu, 

minimálně po práci konkrétní skupiny měla upozornit na chyby, které se v její prá-

ci vyskytly, a možná ještě lépe, nechat vyjádřit nejprve ostatní žáky. Tím by zapo-

jila celou třídu, jež se zdála být pasivní, a bezprostředně by poskytla prezentujícím 

žákům zpětnou vazbu. V uvedené ukázce vyžadovalo okamžitou opravu chybné 

uvedení krunýřovce jako příkladu živočicha majícího lízací ústní ústrojí a chybělo 

upozornění na nespisovné vyjadřování. 

Celkově ale žáci zvládli úkol poměrně dobře, byl zvolen přiměřeně jejich schopnostem. 

13.3  Alterace

Výuková situace je připravena s poměrně promyšleným záměrem, aby při ní do-

cházelo k rozvoji více typů žákovských kompetencí: kompetence k učení, kompe-

tence sociální a kompetence komunikativní. Názorně nám ukazuje, jak významné 

je rozvíjení těchto kompetencí a že žáci mají při ústních sděleních řadu problémů. 

Výukový potenciál situace ale nebyl plně využit. Největší deficit vidíme v obec-

né rovině propojování poznatků. Důraz je potřeba klást i na funkci orgánů, nejen 

na jejich pojmenování a popis, je důležité zdůraznit to již při zadání úkolu. To vy-

učující bohužel neudělala. Zajímavé však je, že žáci intuitivně cítili, že je nezbytné 

jednotlivé orgány s jejich funkcemi spojovat a tyto funkce vysvětlovat, aby dané 

učivo vůbec dávalo smysl. Sami se o to snažili, byť někdy naivně. Vyučující měla 

pečlivěji zformulovat cíl výuky i zadání učební úlohy a doplňujícími otázkami žáky 

vést k uvádění správného názvu orgánu a k vysvětlení jeho funkce v organismu.

Zamyslet bychom se měli i nad přínosem, který mají pro členy třídy faktografické 

informace sdělené bez toho, aby si je ostatní žáci zapisovali či s nimi jiným způ-

sobem pracovali. Jako možná alterace přichází v úvahu rozšíření výstupu skupin, 

kdy by nesdělovaly svá zjištění pouze slovně, ale připravily by pro své spolužáky 

i strukturovaný zápis, který by jim byl dostupný buď vytištěný, nebo v elektronické 

podobě. Druhou variantou je, že by každý žák měl svoje vlastní schéma, jež by si 

popisoval v průběhu prezentace spolužáků. Nebo se nabízí ještě třetí možnost, a to 

že by žáci mohli schémata všech orgánových soustav nejprve popsat sami a při pre-

zentaci spolužáků si je jen kontrolovat. 

Žáci se také vůbec neúčastnili diskuse při prezentaci a nekladli otázky svým spolu-

žákům. Diskutovala, doplňovala informace a ptala se pouze vyučující. Toto je další 

příležitost, jak zapojit více žáků a zvýšit efektivitu výuky. Pokud žáci sami aktivní 



265

nejsou, měla by je k tomu vyzvat vyučující. Upozornit musíme i na důsledné po-

žadování spisovného a odborně správného vyjadřování žáků. Vyučující by měla 

chyby ihned opravovat, případně vyzvat k opravě ostatní žáky.

Místo využití schémat a obrázků lze použít reálné přírodniny, které můžeme 

ve školních podmínkách pitvat. Pro pitvu je nutné zvolit vhodného zástupce, aby 

byl dostatečně veliký a jednotlivé orgány byly dobře vidět. Pitvaný zástupce by 

měl být běžně rozšířený druh; pro žáky je mnohem přijatelnější, pokud je to navíc 

ještě škůdce. Pokud žáci nechtějí, v žádném případě nesmějí být do pitvy nuce-

ni. Jako vhodní členovci k pitvě se doporučují např. šváb velkokřídlý, pakobylka 

rohatá, chroust obecný, zlatohlávek (Ondrová, 2010, 2013). S výhodou lze využít 

i živočichy dostupné v obchodech s potravinami (čerstvé nebo tepelně upravené, 

např. kreveta, rak). V případě, že vyučující sám s žáky pitvat nechce, nebo to pod-

mínky ve škole neumožňují, může využít nabídku vzdělávacích institucí, které 

pitvu na objednávku zorganizují (např. projekt Přírodovědci.cz na Přírodovědecké 

fakultě Univerzity Karlovy v Praze), nebo internetové atlasy orgánů bezobratlých 

(Ondrová, 2010, 2013).

Závěrem

Problematika používání správných pojmů ve výuce přírodopisu a důsledného do-

držování didaktické zásady vědeckosti je důležitým tématem  didaktiky biologie 

i každodenní výukové praxe. Diskutuje se zejména o značném rozsahu odborných 

pojmů, které se žák musí naučit, aby mohl komunikovat na určité úrovni oboru. 

Z tohoto důvodu se jeví zvláště důležité promýšlet výukové situace, kde dochází 

k  osvojování množství nových pojmů, s  ohledem na rozvoj kompetencí. V  opač-

ném případě hrozí přechod k nežádoucímu transmisivnímu vyučování. V uvedené 

ukázce se vyučující snažila tohoto vyvarovat a výuku pojmout činnostně, ale tím, 

že ne zcela přesně formulovala zadání úkolů a nepodporovala zapojení všech žáků, 

vytčené cíle nebyly zcela naplněny. Ukázka je nicméně bezesporu cenná pro výu-

ku budoucích učitelů biologie, protože umožňuje studentům aktivně hledat lepší 

alterace, kterých se nabízí celá řada.   

Poděkování:

Děkuji doc. PaedDr. Janu Slavíkovi, CSc. a Mgr. Dagmar Říhové za přínosné kon-

zultace, které mi v průběhu zpracování kazuistiky vždy ochotně poskytovali. 
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