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Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na seminář zaměřený na učitele  

zeměpisu, přírodopisu, fyziky, chemie, dějepisu a cestovního ruchu z cyklu 

 

Geovědy jak je neznáte 

„Historií Země snadno a rychle“  

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,  

který se uskuteční v úterý 

2. 10. 2018 od 9:00 do 16:00 hod. 

v budově firmy Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o., U Vodárny 137, Chrudim 

a ve vybraných lokalitách Národního geoparku Železné hory 

 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře za každou 

osobu, který najdete na: ZDE  nejpozději do 14. 9. 2018. Další informace budou 

zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita semináře je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům 

s dřívějším termínem přijaté přihlášky. Doprava bude zajištěna. V případě zájmu 

budou realizovány další 2 semináře v r. 2019. 

 

Těšíme se na Vaši účast 

 

Seminář je určen pro učitele středních i základních škol, se 

zaměřením na přírodovědné předměty (zeměpis, chemie, 

biologie, fyzika), dějepis nebo cestovní ruch.  

Geopark propojuje geologické dědictví s regionálním rozvojem a vhodným 

způsobem seznámí účastníky s geologickými procesy, významem přírodních 

zdrojů a jejich využitím v hospodářské a kulturní historii. Vedle geologických 

objektů a jevů jsou zde i další zajímavosti, jako jsou kulturní a ekologické 

fenomény, archeologické a historické památky.  

Program: 

8:00  Odjezd účastníků z Hradce Králové  
9:00 Seminář „Historií Země snadno a rychle“  
 
Přehled témat semináře: 
 

 Dopolední část – Vodní zdroje Chrudim, spol. s r. o.: 

 Úvodní seznámení s Národním geoparkem Železné hory – historie, vznik, 
současnost 

 Prezentace 

 Prohlídka exponátů 
 

 Odpolední část – Národní geopark Železné hory: 

 Exkurze po vybraných lokalitách geoparku s odborným výkladem: 
Rabštejnská Lhota, Podhůra, Deblov, Prachovice, Nasavrky (lom Ctětínek), 
Raškovice, Brloh 

 Pro účastníky – 3 typové ukázky (minerály, horniny a zkameněliny 
Železných hor), pracovní a propagační materiály 

 
16:00 Předpokládaný závěr semináře 
17:00 Příjezd do Hradce Králové  

https://docs.google.com/forms/d/16gPRhrrNYlhoMbZbDOAby0YHY8fNH_gGUQEhr8fNse8/edit

