
Katedra geografi e Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 
nabízí v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků vzdělávací program

Prakticky orientovaná výuka meteorologie 
a klimatologie pro SŠ

Č.j.: MSMT – 15035/2018-2-632
Garant programu: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.

Program je akreditován v souladu s ustanovením § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání 
pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů, jako studium k prohlubování odborné kvalifi kace.

Anotace: V souvislos   s projevy klima  cké změny jsou stále častěji skloňovány termíny jako blesková 
povodeň, horká vlna, sucho a mnohé další. Základní porozumění veřejně používaným pojmům a pro-
cesům meteorologie a klimatologie je proto důležitou součás   znalos   a kompetencí žáka. Nabízený 
vzdělávací program se zaměřuje na prak  cké poje   výuky meteorologie a klimatologie na středních 
školách a gymnáziích. Ve třech navazujících blocích bude postupně řešena problema  ka interpretace 
předpovědi počasí, extremity počasí v kontextu globální klima  cké změny a terénní výuky meteo-
rologie a klimatologie. S učiteli budou diskutovány vhodné termíny, metody a zdroje pro výuku 
meteo rologie a klimatologie a prak  cky si vyzkouší práci s pomůckami (přístroji) pro terénní výuku. 
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17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
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kontakt:

Mgr. Pavla Minxová
Katedra geografi e
Přírodovědecká fakulta
Univerzita Palackého v Olomouci
17. listopadu 12, 771 46 Olomouc
tel.: (+420) 585 634 507, (+420) 733 690 715
e-mail: pavla.minxova@upol.cz

Náplň kurzu:

▪ jaké bude počasí? (přednáška a diskuze)
▪ extrémy počasí – buďme připraveni! (přednáška 

a diskuze)
▪ terénní výuka meteorologie a klimatologie (seminář)

Přednášející: Mgr. Michal Lehnert, Ph.D.
Hodinová dotace: 5 vyučovacích hodin
Termín: 8. března 2019
Cena: 750 Kč včetně  štěných materiálů a občerstvení

Přihlášky a dotazy zasílejte prosím 
na adresu: 
pavla.minxova@upol.cz



Program

1. blok: 
Jaké bude počasí? (60 minut)
V prvním bloku kurzu je diskutováno klasické po-
je   výuky tématu atmosféra na SŠ. Blok se dále 
zaměřuje na moderní poje   výuky, kde je část 
hodinové dotace věnována prak  cky zaměřené 
problema  ce předpovědi počasí a její interpretaci. 
Porozumění předpovědi počasí je opro   abstrakt-
nímu popisu atmosféry ryze prak  ckou záležitos-
  a při vhodném podání látky může mo  vovat 

a ak  vovat širší spektrum žáků. Učitelům budou 
zdůrazněny důležité pojmy, které by v prak  cky 
zaměřené výuce meteorologie neměly chybět. 
Dále bude účastníkům kurzu představeno několik 
vhodných portálů a (mobilních) aplikací sloužících 
k předpovědi počasí, o které se mohou při své vý-
uce bezpečně opří   a dále je doporučit žákům. 
V závěru bloku budou účastníci kurzu informová-
ni o zrádnos   předpovědi počasí, kterou některá 
(nová) média poskytují. 

2. blok: 
Extrémy počasí – buďme připraveni! (60 minut) 
V souvislos   s projevy globální klima  cké změny 
jsou i v mírných klima  ckých podmínkách střední 
Evropy stále častěji skloňovány termíny spojené 
s extremitou počasí jako blesková povodeň, horká 
vlna, sucho a mnohé další. V druhém bloku kurzu 
budou proto prezentovány hlavní rizika plynoucí 
z extremity počasí ve střední Evropě, jejich příčiny, 
důsledky a možnos   adaptace (přípravy na danou 
událost). Rizika plynoucí z jednotlivých meteorolo-
gických extrémů budou zasazena do kontextu envi-
ronmetální bezpečnos  , tak aby jejich prezentace 
v hodinách geografi e vedla k rozvoji osobních a ob-
čanských kompetencí žáka. Kurz nabídne učitelům 
rámec, ze kterého mohou čerpat pro výuku témat zmiňujících rizika plynoucí z extremity počasí, 
důsledky klima  cké změny a environmentální bezpečnost. 

3. blok: 
Terénní výuka meteorologie a klimatologie (90 minut)
Závěrečný blok kurzu představuje možnos   terénní výuky meteorologie a klimatologie pro země-
pisné semináře, exkurze, projektové dny atd. Blok je postaven především na příkladech dobré praxe 
při práci s žáky v terénu, kterou jsme získali během dlouholetých ak  vit spojených s terénní výukou. 
Představeny budou úlohy, které je možné realizovat jak s jednoduchým, tak s pokročilým vybavením, 
při vhodném zapojení žáků s poruchami učení i nadaných žáků. Během bloku si učitelé vyzkouší práci 
s vybranými meteorologickými přístroji a dalšími pomůckami pro výuku.
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