
 

 

 

 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás a Vaše kolegy pozvat na 2. ročník didaktického semináře pro 

učitele biologie 

 

UČITELÉ BIOLOGIE SOBĚ 2018 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“, 

který se uskuteční v úterý 

 

18. 9. 2018 od 12:00 do 16:00 v budově Krajského úřadu  

Královéhradeckého kraje, místnost P1.906 

Pivovarské nám. 1245, 500 03 Hradec Králové 

 
 
V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, který 

naleznete pod odkazem https://goo.gl/forms/HbBj6refomubI86x1 nejpozději 

do 11. 9. 2018. 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 

 
 
 

 
Seminář je určený učitelům biologie ze 
SŠ i ZŠ a studentům učitelství biologie, klade si za cíl výměnu poznatků z praxe mezi učiteli 
biologie. Učitelé si během semináře mohou předat své zkušenosti formou dílen, někteří 
z nich představí své osvědčené a oblíbené aktivity, kterých s úspěchem využívají ve svých 
hodinách. Zároveň někteří studenti či absolventi PřF UHK budou mít možnost představit 
své didakticky zaměřené práce. 

 
Program:  
 
Bc. Karolína Mrkvičková – Univerzita Hradec Králové 

3D modely ve výuce biologie, tvorba vlastních modelů 

 

Mgr. Dominik Miškář – Biskupské gymnázium Hradec Králové 

Výuka geologie, mineralogie a petrologie užitím pracovních listů 

 

Bc. Ivana Škraňková – Univerzita Hradec Králové 

Laboratorní cvičení na téma EKG  

 

Mgr. Pavlína Fléglová – Základní škola Schulzovy sady, Dvůr Králové nad Labem, Školní 1235 

Myšlenkové mapy, práce s kartičkami: Geologické děje - rozdělení, základní pojmy, savci - 

rozdělení, znaky, příklady. 

 

Mgr. Josef Hotový – Muzeum východních Čech 

Představení didaktických zoologických diplomových prací 

 

Mgr. Lukáš Bartoň – Základní škola a Mateřská škola Děčín III, Březová 369/25 

Projektový den s názvem Životní prostředí: Zaměření na lesy, globální oteplování, organismy a 

jejich ŽP, ekologii.  

 

Mgr. Markéta Obrovská – Univerzita Hradec Králové 

Ptáci 

 

PhDr. Ivo Králíček, Ph.D. – Biskupské gymnázium Hradec Králové 

Geologická pohlednice 

https://goo.gl/forms/HbBj6refomubI86x1

