Již pátým rokem pokračuje náš

kroužek

Věda není nuda
Organizace a termíny kroužků:
Kroužky v laboratoři budou probíhat ve čtvrtek - 2x za měsíc:
2.10., 9.10., 13.11., 27.11., 4.12. a 18.12. od 16 do 18 hodin v místnosti 11, přízemí.
Termíny na leden a 2. pololetí budou vyhlášeny v prosinci/lednu 2015.
Náplní kroužků v učebně budou různé experimenty, hry, doplňovačky, soutěže apod. Budeme opět
laborovat s chemickými sadami spol. Lach-ner, stavět obvody z Boffina, měřit různé veličiny, stavět z
dalších stavebnic (sady Ein-O), dělat drobné chemické pokusy, vyplňovat kvízy, číst a vyprávět si o
osobnostech vědy a výzkumu, kreslit apod. Zkrátka rozvíjet děti v přírodovědných předmětech...
Dříve jsme měli zahrnuté i výpravy do Prahy (Planetárium a Muzeum alchymie), nevím, jak letos, uvidíme
a dám včas vědět, když naplánuji nějakou výpravu za poznáním......
.
Finanční náročnost kroužku:
Za kroužek se za pololetí bude vybírat 600 Kč na žáka
a tyto finance budou opět využity k nákupu dalších pomůcek do kroužku.
Vstupy do muzeí, pokud zařadíme, budou placeny extra a žák si na výlet přinese příslušnou částku a vstup
zaplatí. Budu se snažit zajistit slevy na hromadné vstupy s organizovanou skupinou.

Kroužek je určen zájemcům z řad dětí pracovníků ÚFCH JH, co chodily již vloni a novým zájemcům.
Kapacita kroužku max 14 dětí, nejlépe od 3. třídy.
Kroužek zajišťuje Ing. Květa Stejskalová, CSc.
s případnou pomocí PGS či VŠ studentů pracujících v ÚFCH JH.
Organizátor kroužku nenese zodpovědnost za chování žáka mimo termín kroužku, tj. při cestě na schůzku
a z ní. Je doporučeno (vzhledem k pokročilé odpolední hodině) žáky po kroužku vyzvedávat před budovou
ÚFCH JH v 18:00 hodin rodičem či jiným rodinným příslušníkem.
Rodič uvede na přihlášce do Poznámky, jak se bude žák na kroužek dopravovat (sám či s
doprovodem) a rovněž informaci o jeho odchodu z kroužku (sám či s doprovodem).

Kroužek se bude konat v budově ÚFCH JH - učebna č. 11 v přízemí. Sraz vždy před budovou ústavu.
Adresa: ÚFCH J.Heyrovského, Dolejškova 3, Praha 8, poblíž st. Ládví C.
Kontakt: Dr. Květa Stejskalová, 604896480 nebo 266053265 (office, přes den)
Stránka kroužku bude opět na
http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=26.

Přihláška na kroužek "Věda není nuda" organizovaný
v ÚFCH JH ve šk.r.2014/2015 - první pololetí

Jméno a příjmení:
Datum narození:

Žák navštěvuje školu, třídu:

Kroužek jsem již navštěvoval/la

hodíce se variantu zakroužkujte

ano

-

ne

Jméno zákonného zástupce a kontakt na něj (e-mail, telefon):

Poznámka:

datum:

Podpis:

Po zaplacení částky 600 Kč za kroužek na1. pololetí r.2014/2015 obdrží dítě potvrzení

Kroužek se bude konat v budově ÚFCH JH - učebna č. 11 v přízemí. Sraz vždy před budovou ústavu.
Adresa: ÚFCH J.Heyrovského, Dolejškova 3, Praha 8, poblíž st. Ládví C.
Kontakt: Dr. Květa Stejskalová, 604896480 nebo 266053265 (office, přes den)
Stránka kroužku bude opět na
http://www.jh-inst.cas.cz/3nastroje/detail.php?p=26.

