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Rámcový program
Prezence:  8:30–8:50 hod.
Učebna LP 2004, 17.listopadu 12 (2. podlaží)
Rozchod do tříd, v 9:00 hod. zahájení aktivit

Rozpis:
9:00–9:45 10:00–10:45 11:00–11:45 12:00–12:45

G Hejčín 1 4004 1032 3003 3005
G Hejčín 2 2006 5007 5008 1033
G Hejčín 3 2005 3005 5007 3003
G Hejčín 4 5008 2006 4004 2005
G Hejčín 5 3005 2005 1033 5006

G Zlín 1 3003 5006 1032 5008
G Zlín 2 5007 4004 5006 1032
G Kyjov 1033 5008 2005 5007

ZŠ Terera + ZŠ Kostelec 1032 3003 3005 2006
ZŠ Kostelec 5006 1033 2006 4004

Garanti učeben, program a pomůcky
1032 „Elektromagnet“ (Josef Charvát). pomůcky: baterie 1,5 V, větší šroub, 15 cm Cu drátu

1033  „Napětí v peněžence“ (Zdeněk Maňák), práce ve skupině 2–3 žáci, každá tato skupinka dohromady 
přinese:  ruličku od toaletního papíru, papírové kapesníky (jeden balíček), 6 ks 20 korun (každý žák 2 ks), 
6 ks 10 korun (každý žák/žákyně 2 ks), 12 ks pětikorun (každý žák/žákyně 6 ks), nůžky do skupiny, drátky

2005 „Cesta kolem světa“ (Tereza Šlitrová),  pomůcky: 0,5 láhev s víčkem, obyčejná PET láhev se sportovním 
nebo dětským uzávěrem (kubík, acquilla, apod.), ideálně větší, 1,5 l láhev (odkrojená horní polovina 
láhve), nafukovací balónky (2 ks), 2 korkové zátky od vína, obyčejný plastový kelímek, plastová brčka (2 
ks), 1 obyčejnou gumičku (klasickou, ne do vlasů)

2006 „Velká cena přírody“ (Tereza Olbrichová), pomůcky: každý žák/žákyně 4 stejná víčka od pet-lahve (od 
mléka jsou nejlepší), pastelky, fixy, nůžky, 1 balonek, do dvojice hřebík, svíčku a krabici od bot

3003 „Fyzika v peněžence“ (Alice Kutnarová)

3005 „Křivky z cukru“ (Ondřej Palovský), pomůcky:prázdný kelímek od jogurtu, pravítko

4004 „20 tisíc mil pod mořem“ (Barbora Bergová), pomůcky:  PET Láhve 1,5 l nebo 2 litry, nůžky, izolepa

5006 „Archimedův šroub“ (Anna Kotková), pomůcky:  2 tvrdé papíry A4, kružítko, pravítko, lepicí pásku – 
izolačku (1 do pětice), nůžky

5007 „Coulombova dílna“ (Jan Šmída), pomůcky: kelímek od jogurtu, trubičku od propisky

5008 „Hologramy“ (Tereza Václavcová), pomůcky: mobil

Prosíme, aby si žáci přinesli pomůcky uvedené u jednotlivých aktivit!


