
 

 

Biologie 

Proč se učit Biologii 

Člověk je nedílnou součástí ekosystému a ač se to na první pohled nezdá, 

je na svém prostředí závislý. Úkolem tohoto předmětu je tedy především 

vytvořit studentům prostor pro pochopení důležitých vztahů v přírodě, 

porozumět vývoji a proměnám biosféry, odlišit 

jednotlivé organismy, a především vzbudit 

zájem, který je nasměruje pro další studium 

přírodovědných oborů, ve kterých se budou 

moci stát odborníky. 

Výuka 

Biologie je na škole vyučována ve dvou oddělených cyklech, a to pro nižší 

gymnázium (Přírodopis) a vyšší gymnázium (Biologie). Oba tyto cykly jsou 

čtyřleté s dvouhodinovou dotací v rámci jednoho týdne. Studenti i žáci se 

v průběhu jednotlivých let seznamují se Zoologií, 

Botanikou, Biologií člověka, Ekologií a Geologií, přičemž na 

vyšším stupni přibude Genetika a základy dědičnosti. 

Náročnost a hloubka probíraného učiva odpovídá věku a 

schopnostem žáků. V případě hlubšího zájmu o předmět 

mohou žáci během svého studia volit tematické semináře, 

které více prohlubují znalosti a praktické dovednosti v oboru 

Biologie. V hodinách Biologie využíváme i interaktivní 

program Corinth, k nahlédnutí pod následujícím odkazem. 

https://online.lifeliqe.com/student/7FSbK2 

 

  



 

 

Semináře 

Semináře zaměřené na rozšiřování znalostí v oboru biologie jsou realizovány (dle zájmu 

studentů) na vyšším stupni gymnázia. Studenti mají možnost 

volit semináře s hodinovou a dvouhodinovou dotací se 

zaměřením na Biologii anebo semináře s mezioborovým 

zaměřením (Chemicko-biologický seminář). V rámci těchto 

předmětů probíhá výuka jak teoretická, která prohlubuje 

dosavadní znalosti, tak výuka praktická, ve které mají studenti 

možnost seznámit se s praktickými dovednosti typu 

mikroskopování, pozorování, jednoduchý výzkum, terénní 

práce apod. 

Projekty a kurzy 

Současná doba přerušila pořádané kurzy v rámci výuky přírodovědných předmětů, avšak za 

normální situace mají studenti možnost 

zúčastnit se komplexních přírodovědně 

zaměřených exkurzí, převážně koncem 

školního roku. V rámci ostatních aktivit 

je možné zapojit se do Projektu IKAP, 

díky kterému je možné začlenit studenty 

do dlouhodobé výzkumné práce, 

seznámit je s metodami výzkumu, 

naučit je spolupráci a soustavné 

dlouhodobé činnosti. 

Exkurze 

Součástí doplňkové výuky jsou i jednodenní exkurze s přírodovědným zaměřením, a to 

s botanickým, ekologickým, zoologickým i geologickým zaměřením. Škola využívá 

nejrůznějších nabídek, výstav a možností, a to i ve spolupráci s jinými školami v rámci projektu 

IKAP 



 

 

Projektové dny 

Projektové dny jsou realizovány v rámci programu EVVO. 

Projektový den je tematicky zaměřen, např. Voda, Les, 

Nakládání s odpady apod.  

 

Celoškolní projekty 

Jak je zmíněno výše, škola je zapojena do projektu IKAP (https://www.ikap.cz/) v rámci kterého 

se realizuje např. školní časopis, který obsahuje i přírodovědnou část.  

Soutěže 

 Biologická olympiáda – Tradiční soutěž s více než padesátiletou tradicí zaměřená na 

studium biologie. (https://biologickaolympiada.czu.cz/cs)  

 Přírodovědný klokan – Soutěž zaměřená na přírodovědné předměty 

(https://kag.upol.cz/prirodovednyklokan/)  

 SOČ – Studentská odborná činnost (https://www.soc.cz/aktualni-rocnik/) 
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