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OD MAMINEK
Rozhodujete se, zda dítě přihlásit na
vědecký tábor?
ČTĚTE NA STRANĚ 2

TÁBOR OČIMA DĚTÍ
A  jak  vidí  tábor  samotné  děti?
Nakreslily to pro nás.
ČTĚTE NA STRANĚ 3

Naše tábory

sponzor příměstských táborů

Vědecké příměstské tábory letos
se přivítaly přibližně 1500 dětí v 10
městech České a Slovenské
republiky. Toto léto se děti
vydávají na cestu po stopách
vzniku a vývoje života na Zemi.
Zkouší, co všechno umí přírodní
živly. Vyrábějí si modely
jednotlivých orgánů lidského těla a
sestavují si z nich vlastní lidské tělo.
V závěrečné éře vědy a techniky si
děti zkouší postavit nejrůznější
mechanické stroje a do kosmu
odpalují i raketu.
Letošní trunusy byly finančně
podpořeny od NF AVAST.

foto: Malí vědci s certifikáty

Reportáž ze Žižkovské věže

foto: Na Žižkovské věži se dětem líbilo

Žižkovská věž, nejvyšší stavba
Prahy, to byl cíl našeho výletu.
Děti se hrnou do nízké budovy,
kde naše prohlídka začíná. Jako
správní vědci jsou zvídaví a už se
těší, co nového se dozvědí. Uvnitř
na nás čeká starší pán, který nás v
areálu Žižkovského vysílače
provede. Pracuje tady už od roku
1990 a zná tedy ve věži každý
šroubek. Vede nás do střediska
kontroly signálu. Všude, kam se
podíváme, jsou grafy, mapy a
hlavně obrazovky, na kterých
můžeme vidět nejrůznější televizní
programy. Děti poslouchají a se
zájmem si vše prohlížejí.
Naše prohlídka pokračuje. Krátce

se zastavujeme venku, kde se
dozvídáme něco o stavbě obecně.
Dále se přesouváme do věžní
recepce a služebním výtahem
jedeme vzhůru. Nacházíme se ve
výšce 110m nad zemí. Kolem nás
je spousta satelitů a antén.
Postupně obcházíme všechny tři
vyhlídky a díváme se na Prahu –
jak je najednou malinká!
Naše prohlídka končí. Nadšené
děti si ještě kupují upomínkové
předměty v malém obchůdku v
dolní části věže.
Všichni jsme si to užili a děti jsou
zase o něco chytřejší!

A co na to malí vědci?

ilustrace: Kamilka, 8 let ilustrace: David, 8 let

ilustrace: Matyáš, 6 let
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ZPRÁVY Z TÁBORA
Jak se líbí malým vědcům na
našem táboře? Co je tam nejvíc
baví a co jim naopak chybí?
Vypravili jsme se přímo za nimi. 
 
Když jsme dorazili do školy, kde
se konal jeden z turnusů, děti si
hrály na zahradě. Poté co jsme se
jim představili, pár z nich se uvolilo
zahrát si na redaktory, a pomoci
nám tak s tvorbou novin. Děti se
pustily do kreslení svých zážitků z
tábora. Zatímco tvořily, my jsme
měli čas popovídat si s nimi o jejich
dojmu z námi pořádané akce.
 
„Nejvíc se mi líbil koloběh vody, to
bylo fakt super!“ odpovídá
šestiletá Jolanka na naši otázku –
Který pokus byl nejlepší? – a
ostatní s ní souhlasí. „Taky byla
sranda, jak jsme zapalovali tu
svíčku, abysme zjistili, co je
napsáno tajným písmem,“ říká
osmiletá Kamilka. „Každému se
objevilo, co napsal nebo nakreslil.
To bylo super!"
 
„A co vám tady chybí?“ ptáme se,
když vidíme nadšení dětí. Přeci
nemůže být všechno dokonalé. Na
to se nám dostalo naprosto
jednohlasné odpovědi: „Bazén! My
bysme hrozně chtěli bazén! Včera
jsme se na zahradě polejvali, ale to
není vono.“ Tak tedy víme, co
zlepšit :-).
 
Jestlipak malí vědci chodí i na naše
kroužky? „Jo, já jsem chodil
minulej rok a bylo to skvělý! Ale
teď nám to na škole zrušili, a tak
hledáme, kam se dá chodit jinam,“
říká osmiletý Martin. „My taky
chodíme!“ hlásí se ostatní. „Je tu
hodně novejch dětí, ale prej budou
chodit příští rok taky.“ Tak my se
těšíme!
„Tak co,“ ptáme se ještě, když už
mají děti své obrázky skoro

foto: Jako živý - jen promluvit!

hotové, „budou z vás skuteční
vědci?“ „Ze mě určitě,“ říká David,
který nám celou dobu vyprávěl o
vesmíru, „budu zkoumat hvězdy a
planety a tak. V raketě bych letět
nechtěl, ale těšim se, až budem
vypouštět tu naši malou raketu v
pátek. Snad skutečně vyletí do
nebe!“
 

Děti nám odevzdaly krásné výtvory
a my jsme se pomalu začali loučit.
„Pančelko, mužu se zeptat?“
šestiletý Martin by chtěl ještě něco
vědět. „Budeme slavný? Jako když
budeme v těch novinách?“
„Určitě!“ slíbili jsme a děti, šťastné,
že z nich budou celebrity, odběhly
za svojí lektorkou pracovat na
dalších pokusech.

Od maminek
Velmi rádi na tomto místě
zveřejňujeme zpětnou vazbu od
rodičů dětí, které se zúčastnily
vědeckého tábora. 
 
Dobrý den,
po první lekci je Honzík nadšený,
hned doma zkoušel to, co se naučil
s lektorkou a ukazoval to celé
rodině, která se tak také naučila
nové věci :-). Mně se velmi líbil
nápad zasílat rodičům mail s
informací, co děti danou hodinu
probíraly, mohu pak lépe se synem
opakovat věci, které se na kroužku
naučil, aby si je více zapamatoval.
Děkujeme!
 
Jana B. 
 
Vážení, všem, kteří se podílejí na
tomto úžasném projektu pro děti,
děkuji za bezvadný nápad a přeji
Vám hodně energie a super
nápadů do příštího školního roku.
Naše děti to moc baví, tak přeji i
Vám to samé. Slečny vedoucí tým
měly plno práce a děti se vracely
šťastné a špinavé.
Každé ráno se těšily a zlobily se na
mě při malém zpoždění. Moc
děkuji.
 
Vlaďka N. 
 
Dobrý den paní Švandová, chtěla
bych poděkovat vám i vašemu
týmu, který vedl příměstský tábor
na ZŠ Waldorfská.
Perfektní organizace a bohatý
program, z kterého byl můj syn
naprosto nadšený a už se těší, až
bude moct začít chodit od září do
kroužku. Když tento týden
nastupoval na jiný tábor, tak říkal,
že je škoda, že to zase není ten
"chemický" :-). Budeme rádi, když
tábor bude i příští prázdniny. Ještě
jednou díky.
 
Petra R. 

Příprava...

foto: Příprava vzduchové rakety

... a odpálení

foto: A za chvilku poletí
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TÁBOR OČIMA DĚTÍ

ilustrace: David, 8 let ilustrace: Kamilka, 8 let

Zprávy z regionů
Pardubice 
V úterý jsme s dětmi navštívili
záchrannou stanici v blízké
Jaroměři, která se aktivně podílí na
potřebné ochraně biologicky
hodnotných lokalit a populací.
Nejenže jsme se dozvěděli mnoho
zajímavých informací o ochraně
živočichů, ale také jsme pomohli
zaměstnancům této stanice s
úklidem posekané trávy. Ve čtvrtek
jsme se vydali do Národního
technického muzea. Pro některé
naše malé vědce to byla první
cesta metrem. Výlet se dětem i
lektorkám moc líbil.
 
Liberec 
S dětmi kromě provádění
experimentů hrajeme spoustu her,
nejvíce je baví hra na mutanty.
Také nám tu dobře vaří, na
obědech máme restaurační servis.
Zítra se 1. skupina vydá do
libereckého podzemí a 2. skupina
do spaloven, po obědě se tyto
skupiny prohodí.
Experimenty nám zatím vycházejí

skvěle, všechny děti si chtějí
vyzkoušet, jak co funguje. Lidské
tělo se již pomalu rýsuje, už máme
obě oči, plíce a srdce a chystáme
končetiny. Těšíme se na páteční
odpálení rakety.
 
České Budějovice 
Vodní živel v jižních Čechách –
vodní kolo nejen vyrobíme při
experimentování, ale také uvidíme
při expedici do Vodňan. Tam nás
čeká víc než 500 let starý
Mostecký mlýn a nová vodní
elektrárna. A aby té vody nebylo
málo, uvítají všechny mladé vědce
živé ryby a vodní organismy v
muzeu Střední rybářské školy.
Opravdový svět vědy malinko
poznáme při zajímavé expedici, a
to do Hydrobiologického ústavu
Akademie věd. Komu z toho
všeho půjde hlava kolem, nemusí
zůstat stát nohama na zemi. Díky
Škole v džungli v lanovém parku
budeme mít určitě alespoň trochu
nadhled. ilustrace: Jolanka, 6 let
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Ohlédnutí za turnusy
Vážení rodiče,
skončil další turnus příměstského
tábora VĚDECKÉ LÉTO 2014.
Po celou dobu se malí vědci snažili
úspěšně plnit obtížné úkoly, aby
zdárně dokončili celotáborovou
hru. Závěrem vyslali svou vlastní
raketu do vesmíru. Všechny děti
pracovaly s velkým nadšením a
odhodláním pravých vědců! Chtěli
byste, aby vaše dítě zažilo stejně
zajímavé léto? Další turnusy
začínají již v pondělí a budou
pokračovat až do konce prázdnin.
V naší galerii se můžete podívat,
jak se dětem při práci dařilo.
 
1. ÉRA ŽIVLŮ:
Děti si vyzkoušely koloběh vody,
postavily si vlastní vodní kolo.
Objevily také tajemství ohně a

tajného písma. Vyrobily si vlastní
zavlažovač, větrný mlýn i
anemometr.
2. ÉRA ČLOVĚKA: 
Děti sestavily model lidského těla a
naučily se, jak jednotlivé orgány
fungují.
3. ÉRA VĚDY A TECHNIKY:
Děti zkoumaly elektrickou vodivost
a naučily se, co jsou to vodiče a
izolanty. Nakonec sestavily vlastní
raketu a vypustily ji do vesmíru.
Poslední den byly děti oceněny
originálním táborovým certifikátem
a odznakem.
 
Můžete své malé vědce
přihlásit i na kroužky VĚDA
NÁS BAVÍ, kde mohou bádat
po celý školní rok 2014/15! 
Na www.vedanasbavi.cz, FB a
G+ najdete další informace. 

Anketa

ilustrace: Každého bavilo něco :-)

Vědecký
jarmark
Věda je všude kolem nás. Chcete
vědět, jak věci, které denně
používáte, fungují? Přijďte na
Vědecký jarmark a dozvíte se to!
 
Dne 10. 9. 2014 se na Vítězném
náměstí koná Vědecký jarmark
pod záštitou VĚDA NÁS BAVÍ,
o.p.s. 
Tato akce má za cíl zvýšit zájem
dětí a mládeže o vědu. Instituce v
tomto projektu zapojené budou mít
na náměstí své stánky, u kterých
všem přiblíží praktický význam
studia vědy a ukážou jim, jak se dá
takové vzdělání uplatnit v kariéře i
v běžném životě. Děti si zde budou
moci vyzkoušet celou řadu pokusů.
Nezáleží na tom, kolik je vám
let, jestli máte zájem o vědu
nebo je vám lhostejná, na
Vědeckém jarmarku se pobaví
každý!

Vědecké
kroužky

Bavilo vaše dítě VĚDECKÉ
LÉTO a je mu líto, že na malého
vědce si zahraje znovu až příští
prázdniny? Může chodit do
kroužku VĚDA NÁS BAVÍ!
Na kroužcích mohou děti z MŠ a
ZŠ spolu s lektory po celý rok
zkoušet mnoho zajímavých
pokusů, které jsme si pro vás
připravili. Stejně jako na táboře si
užijí spoustu legrace.
Tak neváhejte a zapište své
děti do kroužků VĚDA NÁS
BAVÍ už teď!

Chcete taky? PRESS klub je projekt společnosti
VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s., který
školám poskytuje snadno
ovladatelné, intuitivní webové
rozhraní pro tvorbu profesionálně
vyhlížejících novin. Úkolem
PRESS klubu není jen tvorba
časopisu, ale i rozvíjení vzájemné
spolupráce dětí. Děti se naučí, v
čem spočívá žurnalistika, a získají
mnoho potřebných zkušeností do
života. Každý zde má možnost
publikovat své články, obrázky,
fotografie a podělit se tak o své
zážitky. Škola může vydávat nejen
tištěné noviny, ale může mít k
dispozici i on-line verzi, která je
rozšířená i o další komunikační
možnosti a mohou se zde
uveřejňovat i texty, které nebyly
otištěny.
Navíc mezi zapojenými školami
proběhne na konci školního roku
soutěž o nejlepší článek, komiks,
fotografii apod. ve spolupráci s
Lidovými novinami.
Více informací najdete na
www.pressklub.cz.

Líbí se vám naše táborové
noviny? 
Vaše škola, rodina nebo firma
může mít taky takové! 
Stačí se zapojit do PRESS
klubu.

Partneři

Podpora: VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
DĚKUJEME! Přispět můžete i vy! Více informací na: www.schoolpressclub.com


