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Vydejte se na cestu za vědou a poznáním 

(MŠ a ZŠ I. stupeň) 

 

Popis akce: 

Interaktivně, se zapojením pedagogů, dětí i žáků předvedeme děje, které se běžně vyskytují kolem nás. 

Dle věku publika volíme ten nejvhodnější program, díky kterému zaujmeme i pobavíme ty nejmenší.  

V rámci nabídky pro MŠ a ZŠ-1 budou koncipovány dvě formy prezentace, které se budou lišit rozsahem 

zapojení žáků a učitelů: Vědecká show nebo vědecké laborky. 

Každá show je rozdělena do sekcí, každá sekce má své téma, směr, cíl a závěr. Snažíme se všem ukázat, 

že vědních oborů jako je chemie, fyzika, ale i matematika se děti nemusí bát, ale že díky nim tady jsme 

a pokud pochopíme jejich základy, umožní nám nahlédnout do úplně jiných rozměrů života.  

 

Učivo, vazba na RVP: 

- obsah akce bude vždy prodiskutován s vyučujícími předem v dostatečném předstihu 

- vzhledem k nízkému věku žáků jsou experimenty převážně demonstrační (s různou mírou 

zapojení a asistencí žáků a pedagogů), nicméně řadu z nich si žáci budou moci vyzkoušet 

samostatně jako např. Jak funguje čistička odpadních vod (aneb kouzlo separačních metod), 

Proč mořská voda nadnáší (hustota látek), Jak vodoměrky dokáží chodit po hladině (povrchové 

napětí kapalin), Je černá barva černá? (chromatografie) a mnoho dalších zábavných 

experimentů. 

- nabídka a výběr experimentů bude uveden v seznamu experimentů, ze kterých si učitelé 

vyberou podle svých požadavků (zaměření na chemii látek z běžného života, potravin a 

přírody, výroba hraček – např. netoxických slizů a gelů pro hraní, …) 

Cílová skupina:  

- pedagogové MŠ a prvního stupně ZŠ a jejich žáci (cílem je naučit a předvést učitelům 

experimenty, které pak budou moci provádět s žáky samostatně ve výuce a tím zlepší kvalitu, 

efektivitu a zábavnost výuky přírodních věd) 

Pomůcky a potřebné vybavení: 

- všechny potřebné pomůcky (vč. ochranných), chemikálie a nádobí si přivezeme, vždy podle 

vybraných experimentů po vzájemné konzultaci 

- při splnění základních požadavků pro nakládání s chemickými látkami (odborná způsobilost, 

odpovídající uskladnění a likvidace odpadů) jsou některé chemikálie a pomůcky škole 

k dispozici k zapůjčení či přenechání  

- požadavky na prostory  

o MŠ klasická třída (bez koberce, popř. s intaktní podložkou) s přístupem k vodě 

o ZŠ třída běžného typu s přístupem k vodě (pokud bude k dispozici odborná učebna 

s laboratorními stoly a digestoří, zvětší se spektrum možných experimentů)  
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Časová dotace a termíny návštěvy: 

- doba trvání akce 1 - 2 hodiny (45 - 90 minut) – záleží na domluvě 

- termíny podle vzájemné domluvy (vždy v dopoledních hodinách během výuky), je možné 

zapojit do akce více tříd najednou  

Obrázky: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odkazy s ukázkami: 

https://www.youtube.com/watch?v=pKIZoNXWEP8 

https://www.youtube.com/watch?v=35gzk4B_Oac&t=8s 

https://www.youtube.com/watch?v=dfMVaox_dSY 

https://www.youtube.com/watch?v=r2BH5b8WRWU  

https://www.youtube.com/watch?v=KatQUW2NPdk 

 

 

Lektoři:  RNDr. Mgr. Adéla Marschallová Rumlerová, MBA (Gymnázium J.Jungmanna,  

Litoměřice, kontakt: A.Rumlerova@seznam.cz) 
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