
Díky sofiskovaným experimentům se dě hravým, zábavným, a hlavně poučným způsobem seznámí s taji 
vědních oborů. Témata experimentů a pomůcky jsou voleny s ohledem na věk dě. Zařazen je vždy alespoň 
jeden „matlací“ experiment, jehož produkt si dě odnesou domu. Naším cílem je u dě a žáků probudit zájem
o vědecké obory a zároveň jim přiblížit, jak běžné procesy kolem nás fungují. V MŠ a na 1. stupni ZŠ lze zařadit
environmentální bádání nebo po předchozí domluvě uzpůsobit program přímo dle požadavků dané školy.  Dále
se specializujeme na doplnění prakcké výuky pro 8. a 9. ročníky ve školách, kde nemají patřičné vybavení.
PPo domluvě s vyučujícím připravíme program přímo dle ŠVP dané školy.
Dě / žáci jsou rozděleni do skupinek po max. čtyřech. Ideální počet pro jedny laborky je cca 20 dě / žáků.

Cena: 2000,- (90minut) + doprava lektorů – vhodné pro 1. a 2. stupeň ZŠ, SŠ 
           1500,- (60 minut) + doprava lektorů – vhodné pro MŠ
Vhodné pro dě již od 2,5 let.

               Realizátor projektu: Dr. Mgr. Adéla Marschallová R., MBA - popularizátorka vědy

Kontakt: +420 607 925 085     www.marstafit.cz          marstafit@seznam.cz      najdete nás na facebooku

Vzdělávací akce se zaměřením na podporu přírodovědné gramotnos
Pořádá vzdělávací instuce s akreditací MŠMT se zaměřením na popularizaci vědy

Vědecké laborky / Vědecký kreavní workshop: 

Vědecká show:
Interakvně, se zapojením co největšího počtu dě, žáků, studentů a všech přítomných, předvedeme děje, které 
se běžně vyskytují kolem nás. Dle věku publika volíme ten nejvhodnější program, díky kterému zaujmeme i 
pobavíme ty nejmenší. 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 matemaka se dě nemusí bát, ale že díky nim 
tady jsme a pokud pochopíme jejich základy, umožní nám nahlédnout do úplně jiných rozměrů života. Všichni 
se u shse u show baví, aniž by si uvědomovali, že se v podstatě „učí“ zákony fyziky nebo chemie. 
Jelikož se snažíme zachovat co největší interakci s publikem, počet diváků je omezen na cca 40. Vhodné i pro MŠ.

Cena: 2000,- (45 minut) + doprava lektorů. Jsme schopni uspořádat až 6 představení v jeden den.


