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Vznik didaktického časopisu je vždy spojen
s existencí přípravy studentů k výkonu své budoucí
učitelské profese. Jeho hlavní funkcí je totiž informovat učitelskou veřejnost nejen o nových pokrocích v oboru, které by mohly být zařazeny do výuky,
ale i o nových směrech v didaktikách a v pedagogice obecně. Na druhou stranu umožňuje učitelům
sdělovat své zkušenosti a náměty svým kolegům,
popřípadě může být i součástí studijních materiálů
pro posluchače učitelské přípravy. V dnešní době
se stává i prostorem pro publikování frekventantů
doktorandského či rigorózního studia.
Proto již v roce 1947, dva roky po zřízení pedagogických fakult na základě Košického vládního programu, byl založen významným českým pedagogem
dr. M. Fendrychem první didaktický časopis zaměřený
k přírodním vědám Přírodověda a výchova. Byl věnován především výuce přírodopisu a biologie a na jeho
základě již za tři roky (1950) vychází první číslo nově
koncipovaného časopisu Přírodní vědy ve škole, který
byl obsahově rozšířen a doplněn o geologii, chemii
a zeměpis. Na jeho redakčním vedení se podíleli další
významní vysokoškolští pedagogové a učitelé, z nichž

je potřeba uvést alespoň prof. J. Šulu, dr. A. Vodičku,
dr. A. Jungra a dr. B. Řeháka. V pozdějších letech s redakcí spolupracovali i prof. J. Lang, dr. A. Altmann,
dr. Lišková, dr. Stoklasa, dr. Komanová, doc. Dostál
a mnozí další. Pod tímto názvem vycházel časopis až
do roku 1989 (tj. 39 let), i když jeho struktura i formát
prošly postupně mnohými změnami.
Po krátkém časovém odstupu koncem roku 1991
se podařilo s nakladatelstvím SPN a. s. vyjednat založení a vydávání nově pojatého, podstatně skromnějšího didaktického časopisu Biologie-chemie-zeměpis, jehož první „průzkumové“ číslo vyšlo v říjnu téhož roku.
Přes všechny ekonomické i organizační problémy se
podařilo vydávání časopisu udržet až do konce letošního roku, kdy oslavil své 25. jubileum. Před čtyřmi
roky byl dokonce zařazen mezi recenzované časopisy.
Existence časopisu však ani tak nekončí. Nemalým
úsilím pracovníků Katedry biologie a environmentálních studií, Katedry chemie a za účinné podpory
vedení Pedagogické fakulty se podařilo za souhlasu
zástupců SPN a.s. vydávání časopisu od ledna 2016
převést do nakladatelství Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy.
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