PROGRAM
Zeměpisný badatelský klub
V rámci projektu scienceZOOM2 založila Katedra geografie PF JU ve spolupráci
s Gymnáziem v České ul. v Českých Budějovicích mimoškolní Zeměpisný badatelský klub.
Tento klub dobrovolně navštěvují žáci Gymnázia v České ul. pod vedením lektorů z řad VŠ
pedagogů, z řad studentů KGE PF JU i gymnaziálních učitelů. Aktivity klubu jsou zacílené na
badatelsky orientované vyučování, poznávání zeměpisu/geografie z jiných úhlů pohledu
vedoucí k zatraktivnění zeměpisné výuky a vzniku zájmu o tento obor. Děti se dostávají do
přímého kontaktu s vědeckou prací, zkoušejí si práci s přístroji přímo v terénu či přímo na
vědeckém pracovišti, navštěvují řadu vzdělávacích institucí aj.

Kde?

Pedagogická fakulta JU
Jeronýmova 10
Katedra geografie
učebna J 405

Jak přežít... Požár?
 Kdy?

Čtvrtek 30. 10. 2014, 15:30-17:00
 O čem to bude?
Žáci se dozvědí, jak se zachovat v případě požár, dozví se, kterých základních chyb se
vyvarovat a jak postupovat, když je oheň uvězní nebo někoho popálí. Naučí se
poskytnout základní první pomoc. Dozví se, kde ve světě je častější výskyt přírodních
požárů a z jakého důvodu a s jakými následky. Zahrají si na požárníky, dozví se o jejich
práci a povinnostech aj.

Zodpovědný kreativní manažer
Eva Niklesová, eniklesova@pf.jcu.cz, 725 114 396

PROGRAM
Garanti Zeměpisného badatelského klubu z Katedry geografie
PF JU
Mgr. Petra Karvánková, Ph.D.
Petra Karvánková působí od roku 2007 na Katedře geografie Pedagogické fakulty
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích jako odborná asistentka. V rámci své
pedagogické činnosti se zaměřuje především na didaktiku geografie a praktickou
terénní výuku zeměpisu a krajinnou ekologii. Za posledních 5 let se podílela či
stále podílí na min. 9 grantových projektech (např. Za změnou je učitel!, Kvalita
nebo kvantita!, Elektronické environmentální vydavatelství, Geografický výzkum a
jeho implementace v badatelsky orientovaném vyučování zeměpisu, Mapování
invazních druhů rostlin v Jihočeském kraji aj.), získala 2 projekty financované FRVŠ
na rozvoj praktické terénní výuky fyzické geografie. V rámci pracoviště KGE PF JU
je koordinátorkou programu ERASMUS a garantem vzdělávání pro 1. st. ZŠ. V rámci PF JU je členkou Rady
oborových didaktiků pro 1. i 2. stupeň ZŠ a od r. 2010 členkou Akademického senátu PF JU v Českých Budějovicích.
Od roku 2012 je členkou Ústřední komise Zeměpisné olympiády. Členka České geografické společnosti (r. 2004).
Externě vyučuje zeměpisný seminář na Gymnáziu Jírovcova v Českých Budějovicích.

Mgr. Jan Dvořák
Jan Dvořák je od r. 2014 lektorem na katedře geografie PF JU v Českých
Budějovicích. V rámci své pedagogické činnosti se specializuje na využití
geografických informačních systémů ve výuce zeměpisu. Vede rovněž
průběžné pedagogické praxe studentů na KGE PF JU. V r. 2014 ukončil studium
v programu Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor zeměpis – tělesná výchova. Od
roku 2013 se aktivně podílí na grantových projektech Katedry geografie PF JU
(např. Elektronické environmentální vydavatelství, Mapování invazních druhů
rostlin v Jihočeském kraji aj.). Vypracoval diplomovou práci zabývající se
možnostmi využití hry geocaching ve výuce zeměpisu na 2. stupni ZŠ. V roce
2014 organizoval v rámci Dnu Země geocachingový program pro žáky 2. stupně
ZŠ Dačice s tematikou „Po stopách lupiče Grasela“. S tímto výukovým
programem rovněž obsadil 2. místo v rámci přírodovědné sekce 4. ročníku
studentské odborné soutěže Studentská inovace praxí pořádané na PF JU
v Českých Budějovicích v dubnu 2014. Od roku 2012 vede sportovní volnočasové kroužky pro žáky základních škol
v Českých Budějovicích v rámci občanského sdružení Aktivity České Budějovice. Od roku 2013 se aktivně podílí
jako lektor na dětských táborech organizovaných v rámci ZOO Ohrada Hluboká nad Vltavou.

Zodpovědný kreativní manažer
Eva Niklesová, eniklesova@pf.jcu.cz, 725 114 396

PROGRAM
Garantka Zeměpisného badatelského klubu z Gymnázia v České ul., České Budějovice
Mgr. Eva Kovaříková

Eva Kovaříková je bývalou studentkou PF JU v Českých Budějovicích (program
Učitelství pro 2. stupeň ZŠ, obor zeměpis – tělesná výchova). Od roku 2009 je vyučující
na Gymnáziu v České ulici, v Českých Budějovicích. Se svými studenty na katedře PF
JU pravidelně navštěvuje výukové programy, jako jsou GIS Day, aktivity projektu
Science ZOOM. Od roku 2014 je garantkou Zeměpisného badatelského klubu na
Gymnáziu v České ul. v Českých Budějovicích.
Od roku 2009 se aktivně podílí jako lektorka lezení na umělých stěnách. Vede lezecké
kroužky na horolezecké stěně Lannovka v Českých Budějovicích. Se studenty gymnázia
pravidelně pomáhá organizovat běhy RunTour České pojišťovny a ½ Maraton
v Českých Budějovicích.

Lektoři z řad studentů PF JU:
 Eva Groulíková
 Petra Komárková
 Marie Procházková

Zodpovědný kreativní manažer
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