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Nabídka kroužků pro nový školní rok 

Dobrý den, 

níže najdete základní informace k produktům, které Věda nás baví nabízí. 

Budeme rádi, pokud budeme moci některé z aktivit nabízet i na vaší škole. 

Kroužek Věda nás baví 

         V kroužku se děti hravou a zábavnou formou seznámí s taji vědních oborů 

(fyzika, chemie, biologie, astronomie, přírodopis) a vyzkouší si, jaké to je, 

stát se alespoň na chvíli malým vědcem. 

         kroužek je rozdělen pro děti z MŠ, 1.třídy ZŠ a 2.-5. třídy ZŠ 

         1 lekce každý týden, celkem 14 lekcí za pololetí 

         leták ke stažení zde, více informací o kroužku 

Kroužek Kreativní mysl 

         Kroužek podporuje kreativní myšlení dětí, rozvíjet dětskou mysl, tvořivost, 

motoriku a jemné dovednosti i cíleně budovat vztah k estetice. 

         určeno pro děti ve věku 8-12 let 

         1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí 

         leták ke stažení zde, více informací o kroužku 

Mediální kroužek – určený pouze pro vedení Master lektorem. Velmi se 

osvědčila spolupráce s učiteli českého jazyka. 

         V mediálním kroužku získají děti základní informace o žurnalistice – jak 

shromažďovat, hodnotit, vytvářet a prezentovat zprávy. Zjistí jak kriticky 

uvažovat o vlivu hromadných sdělovacích prostředků a naučí se psát vlastní 

články pomocí platformy School Press Club. 

https://www.vedanasbavi.cz/nl?clck=d1c275f398d1ebfdf0b98385385ca1dfd88107b3&nl=1661240618&url=https%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2Fdownload%2FVNBKrouzky_A4.jpg&hurl=f803ec7f7d4498b28cf97c31e5acce9482f5dbec
https://www.vedanasbavi.cz/nl?clck=d1c275f398d1ebfdf0b98385385ca1dfd88107b3&nl=1661240618&url=https%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2Fkrouzky-pro-deti&hurl=8f7902791f7275e21ab1d53123f787f044337a84
https://www.vedanasbavi.cz/nl?clck=d1c275f398d1ebfdf0b98385385ca1dfd88107b3&nl=1661240618&url=https%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2Fdownload%2FKreativ-krouzek.jpg&hurl=82ce34c02ad3e49706f1f0e19fb88f660f1afd04
https://www.vedanasbavi.cz/nl?clck=d1c275f398d1ebfdf0b98385385ca1dfd88107b3&nl=1661240618&url=https%3A%2F%2Fwww.vedanasbavi.cz%2Fkrouzek-kreativni-mysl&hurl=8d65bc49b95e0c9427168dae73f7297ad9b610a0
https://www.vedanasbavi.cz/
https://www.facebook.com/vedanasbavi
https://www.youtube.com/channel/UCZZI3dEHcVQzzBT_4m6SrRQ


         určeno pro děti od 10 let 

         1 lekce každý týden, celkem 10 lekcí za pololetí 

         možnost vést výuku online 

         více informací o kroužku 

Licence School Press Club – v případě zájmu pouze o online nástroj School 

Press Club bez mediálního kroužku se stačí zaregistrovat 

přes www.schoolpressclub.com, free verzi k vyzkoušení máte k dispozici na půl 

roku. 

Vedení kroužku Master lektorem 

         Náš projekt Master Lektor je primárně určen pro všechny nadšené 

pedagogické pracovníky a přátele škol (asistenty pedagogů apod.), kteří 

chtějí samostatně zrealizovat a vést kroužek VĚDA NÁS BAVÍ, KREATIVNÍ 

MYSL nebo MEDIÁLNÍ KROUŽEK. 

Master lektor od nás získá: 

         odměnu až 460,- Kč za hodinu vedení kroužku/dle počtu přihlášených dětí. 

(minimální mzda je 250,-/hod při počtu 6-9 dětí) 

         veškerou naši podporu (materiální, metodickou, administrativní) 

         materiální (veškerý materiál od nás dostane přímo domů nebo na určenou 

adresu) 

         metodickou (bude  mít k dispozici metodicky zpracované hodiny s 

obrazovou přílohou a videem, pracovní listy a další doprovodné materiály) 

         administrativní (platby, daně, přihlašování dětí a další úkony jsou na nás) 

         plnou podporu našeho koordinátora, který se vším pomůže 

         získá záštitu společnosti akreditované MŠMT 

         leták ke stažení zde 

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat odpovědí na tento email 

nebo telefonicky na koordinátora Vašeho kraje viz Kontakty. 
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