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Letní škola EVVO 

termín: 19 – 23. 8. 2019 

Ubytování – Loket, Penzion Ve Skále 

Téma: Údolí Ohře 

1. den – 19.8.2019 

Lektor: Mgr. Vladimír Melichar (přírodovědecký průzkum a management zájmových území) 

Dopoledne: 

Přednáška - význam řeky pro krajinu, údolí řeky Ohře v celkovém pohledu 

Odpoledne 

Exkurze  

biotopy vázané na řeku (Mostov a okolí) - slepá ramena Ohře s makrofytní vegetací (lakušníky, rdesty, bublinatky, 

přesličky, litorální vegetace), vegetace zaplavovaných nivních luk 

Po večeři 

Krátké shrnutí poznatků, diskuze k možnosti využití ve výuce a plán na další den 

 

2. den -20.8.2019 

Lektor: Dr. Petr Rojík (Sokolovské muzeum) 

Dopoledne: 

Přednáška – řeka Ohře z pohledu geologa, geomorfologický význam Ohře pro současnou krajinu 

Odpoledne 

Exkurze  

Okolí Sokolova – proměny krajiny, dopady těžby, ukázky různých typů rekultivací - lesnická, zemědělská, hydrická, 

ostatní (např. golfové hřiště), významné druhy vázané na tato stanoviště   

Po večeři 

Krátké shrnutí poznatků, diskuze k možnosti využití ve výuce a plán na další den 

 

3. den - 21.8.2019 

Lektor: RNDr. Vanda Janštová, Ph.D.  (Katedra učitelství a didaktiky biologie PřfUK) 

Dopoledne a část odpoledne: 
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Motivace žáků k biologii a faktory, které ji ovlivňují, účinnost různých výukových metod a možnosti výuky témat 

molekulární a buněčné biologie na školách, tipy na různé praktické úlohy z přírodopisu a biologie  

Odpoledne: Návštěva Statku Bernard  

Statek Bernard jako Centrum tradičních řemesel nabízí širokou škálu aktivit pro školní výlety zaměřené na 

enviromentální vzdělávání a poznávání života našich předků. Ojedinělou expozici nabízí zábavně – naučné centrum 

řeky Ohře. Pomocí interaktivních modelů jsou tu návštěvníkům představeny zajímavosti z celého toku řeky, tedy od 

jejího pramene v bavorských Smrčinách až po Litoměřice, kde se pak vlévá do Labe. 

Po večeři 

Krátké shrnutí poznatků, diskuze k možnosti využití ve výuce a plán na další den 

 

4. den  - 22.8.2019 

Lektor: Mgr. Petr Krása (AOPK ČR, Karlovy Vary)  

Celodenní exkurze 

Říční fenomén – přírodovědně zajímavé lokality údolí Ohře (biotopy a společenstva vázaná na říční údolí, přirozená 

lesní společenstva údolních svahů, dynamika toku, návštěva informačního centra o užovce stromové). 

Po večeři 

Krátké shrnutí poznatků, diskuze k možnosti využití ve výuce a plán na další den 

 

5. den: - 23.8.2019 

Lektor: Mgr. Petr Šípek, Ph.D. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)  

Dopoledne 

Přednáška 

Entomologie – metodika odchytu hmyzu, možnosti využití živého hmyzu ve výuce - zájmové chovy, zážitková 

zoologie 

Odpoledne 

Exkurze 

Program zaměřený na metodiku odchytu a prezentace rozmanitých forem hmyzí říše. Podle aktuálních 

meteorologických podmínek budou demonstrovány různé typy odchytovým metod a pastí (zemní pasti, lov na světlo, 

pasti na vodní brouky, individuální sběry). Následně bude probíhat determinace, přičemž důraz bude kladen především 

na přehled nejběžnějších forem.  

Závěr 

Celkové shrnutí letní školy, evaluace a odjezd  


