
Kroužky Věda nás baví 

Kroužky pro děti, kde se žáci hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, 

astronomie, přírodopis, inženýrství, strojírenství) a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli 

malým vědcem. Žáci v kroužku provádějí experimenty, např. si postaví sopku, přistávací modul z 

balonků, jednoduchý kompas, lávovou lampu apod. Experimenty jsou navrženy pro žáky prvního 
stupně, nejsou tedy nebezpečné ani složité. 

 

Kroužky pro děti - základní školy 

V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů (fyzika, chemie, 
astronomie, přírodopis), postaví si sopku, přistávací modul z balonků, jednoduchý kompas, 

lávovou lampu apod. a vyzkouší si, jaké to je, stát se alespoň na chvíli malým vědcem. 

Pro koho je kroužek určen 

 kroužky jsou určeny zvídavým žákům prvního stupně, od 2. do 5. třídy ZŠ 

 

 

Náplň lekcí kroužku 

 Žáci v kroužku provádějí experimenty zabývající se např. magnetismem, 

vulkanismem, mechanickou energií, vlastnostmi kapalin, plynů a pevných látek a 
mnoha jinými jevy kolem nás. 

 Srozumitelnou formou je žákům vysvětlena teorie a principy fungování jevů, které si 

následně ověří na jednoduchých experimentech, např. si postaví sopku, přistávací 

modul z balonků, jednoduchý kompas  apod. 

 Experimenty nejsou nebezpečné ani složité  - používáme běžně dostupné materiály 
(jako špejle, kancelářské sponky, balonky, brčka apod.) 
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Kdy, kde a jak kroužky probíhají 

 kroužky pořádáme ve školách ve všech krajích ČR 
 1x týdně (60 min) 

 14 lekcí/pololetí (děti je možné přihlásit i během pololetí.) 
 skupinová výuka (6-15 dětí, vědecké týmy 3-5 členů) 
 nahrazení výuky kroužku v případě prázdnin či svátku 

 dětem je poskytnut všechen potřebný materiál a pomůcky 
 žáky převezme lektor v předem dohodnutém čase na předem dohodnutém místě, 

vyučování bude probíhat v určené učebně školy 

Cena 

1.200,-Kč za dítě na pololetí/14 lekcí 

Cena zahrnuje 

 zkušené vyškolené lektory 

 materiál na experimenty 
 odměny pro děti (odznaky, certifikáty atp.) 

 pravidelné informace pro rodiče 
 spoustu zábavy :-) 
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Hodnocení rodičů 

 
Syn je z kroužku nadšený, baví ho pokusy a dozví se spoustu nových informací již v 
předškolním věku! Pro zvídavé děti úžasný kroužek! Děkujeme! 

Michaela Z. 
 

 
Je to kroužek, který dětem otevře možnost nad fyzikou přemýšlet, jsem za něj moc ráda :). 

Silvie B. 
 

 
Zlepšit: více, lepších a větších pokusů, které si také mohu odnést domů :-) Líbí: hodná slečna 
lektorka-vyzvedává syna do kroužku (na tamní škole tento kroužek není)  
Michael P. 

 

 
Celkove nadseni z kazde lekce! Syn si pamatuje vetsinu informaci. Na kazdou dalsi lekci se 

velmi tesi. Hodne si chvali lektora-jeho vedomosti a pristup. Mluvi o nem jako o panu 
VĚDCI!!! Syn je v prvni tride, presto vse zvlada, chape, je nadseny. Vsem zvidavym detem 
krouzek doporucuji! 

Dan L. 
 

 


