
 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na výjezdní kurz pro učitele biologie 

 

PŘÍRODOVĚDNÁ EXKURZE DO NÁRODNÍHO PARKU 

PODYJÍ 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, 

který se uskuteční v pátek a v sobotu 

 

15. a 16. 6. 2018  

Národní park Podyjí  

 
 
V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který 

naleznete pod odkazem https://goo.gl/forms/wOcPsn8PVmtl39Gq2 nejpozději 

do 31. 5. 2018. Doprava z Hradce Králové a zpět a ubytování na místě je zajištěno. 

Další upřesňující informace budou zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům s dřívějším 

termínem přijaté přihlášky. 

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

 
 
Kurz je určený učitelům biologie ze SŠ i ZŠ a koordinátorům EVVO. Jedná se o komplexní 
přírodovědnou expedici, kterou povedou odborníci nejen z Národního parku Podyjí, ale 
i odborných institucí našeho kraje (UHK, Muzeum východních Čech). Lektoři budou 
demonstrovat přírodovědné objekty (rostliny a živočichy), ukázky odchytu různých druhů 
živočichů, seznámí účastníky s managementem v nejcennějších částech národního parku 
a s charakteristikou a vztahy uvnitř různých biotopů národního parku. Je zaměřena 
botanicky i zoologicky. Cílem kurzu je výměna poznatků z terénu mezi učiteli biologie 
a vědeckými pracovníky či odborníky z praxe a objevení možností k zařazení terénní výuky 
do hodin biologie. 

 
Program:  
 
Pátek 15. 6. 2018 
Univerzita Hradec Králové  
 15. 6. 2018 v 7:15 odjezd autobusem z parkoviště UHK. 

 
Cestou do Národního parku Podyjí 
 Hadcová step u Mohelna – návštěva vyhlídky, základní informace o lokalitě, jejím 

managementu.   

 
Národní park Podyjí  
 Odborná přírodovědná exkurze do národního parku Podyjí pod vedením odborníků 

(zoologové a botanici), celková délka okruhu asi  12km, trasa: z Havraníků, přes jižní 
část Havranického vřesoviště, k řece, k papírně podél řeky na Sealsfieldův kámen, 
do Popic a kolem kaple a severní části vřesoviště zpět do Havraníků (zde ubytování). 

 
Sobota 16. 6. 2018 
Národní park Podyjí  

 V 9:00 odjezd z Havraníků do Čížova. Pěší odborná přírodovědná exkurze pod vedením 
odborníků, délka okruhu v závislosti na počasí bude upravena. Dle časových možností 
a počasí bude exkurze doplněna o návštěvu některé ze zajímavých lokalit v okolí 
národního parku: Kraví hora, Ječmeniště, Vrbovecký rybník, Načeratický kopec.  

 Cca v 19:00 příjezd do Hradce Králové, zastávka u vlakového nádraží a na parkovišti 
UHK.

 

https://goo.gl/forms/wOcPsn8PVmtl39Gq2

