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MÁTE FANTAZII?
Děti  ano.  Při  vymýšlení  názvů
nových zvířat to dokázaly.
ČTĚTE NA STRANĚ 2

NAUČILI SE NĚCO?
Posuďte  sami  podle  malé
fotoreportáže!
ČTĚTE NA STRANĚ 2

Tábor HEJBNI 
MOZKEM

VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s. letos
pořádala tábory HEJBNI
MOZKEM, na nichž si děti měly
zlepšit své studijní dovednosti.
 
V našich táborových novinách
máte možnost ochutnat, jak akce
děti bavila a co jim přinesla.
 
Děti po celý týden pracovaly na
projektu záchrany lidstva a
používaly k tomu metody a
dovednosti tohoto typu:
 
- myšlenková mapa
- time management
- schémata, grafy
- brainstorming
- diskuse
- vlastní prezentace
- a ještě mnohem více
 
Stejně zábavně mohou děti
pokračovat ve školním roce na
kroužcích HEJBNI MOZKEM.
 
Vše najdete na
www.hejbnimozkem.cz.

DĚTI PŘESUNULY LIDSTVO 
NA NOVOU PLANETU

"Po apokalypse je planeta
Země naprosto zničená.
Přeživší mají obtížný úkol –
připravit plán na záchranu
lidstva na jiné planetě, kam
budou transportováni. K
dispozici je několik planet,
které však nejsou pro život
zdaleka tak ideální, jako byla
planeta Země."
 
Děti si mohly vybrat, na jaký typ
planety lidstvo přesunou:
 
- písečná planeta (je neúrodná,
vyprahlá)
- vodní planeta (vody je příliš,
souše málo)
- hmyzí planeta (všude je plno
hmyzu, který útočí na příchozí
lidi)
- bakteriální planeta (všude je
plno bakterií, na které příchozí
lidé nejsou zvyklí)
 
Všichni si s úkolem hravě
poradili a lidstvo se pod jejich
vedením úspěšně zabydlelo ve
vesmíru.
 
Součástí programu tábora byly i
exkurze. Největší úspěch u dětí
slavila exkurze do Městské
knihovny. Tímto děkujeme za
program, který pro děti
zorganizovala a připravila paní
Eva Šilerová a Mgr. Jitka
Řeháková.

STŘÍPKY Z PROCESU ZÁCHRANY LIDSTVA
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NA PLANETĚ JE VŠECHNO JINAK
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