
 BURZA PRÁCE, Olomouc 13. 10. 
 Personál: Anna Bartoňová (Bio), Zuzana Eretová (VV), Michaela Boháčová (Fy) 

 | aktivní | 

 VÝVĚVA -  Anička 
 Anotace:  Vývěva  je  skvělým  prostředkem  k  demonstraci  mnoha  jevů  za  sníženého  tlaku  vzduchu. 
 Pokusíme se uvařit vajíčka, popereme se s atmosférickým tlakem a zmrazíme vodu bez mrazáku. 
 Pomůcky:  vývěva, kádinky, vajíčka, marshmallow 

 TERMOKAMERY  - Anička 
 Anotace  :  Termokamerou  se  již  dávno  nesledují  pouze  úniky  tepla  z  budov,  ale  využívají  se  ve 
 všech  možných  odvětví.  Ve  školství  najdou  své  využití  v  přírodních  vědách  či  technických 
 výchovách.  Jaké  teplo  dokážete  vytvořit  pouhým  třením  rukou  nebo  jak  zviditelnit  vygumovanou 
 propisku? 
 Pomůcky  : 1 termokamera, gumovací pero + cryosprej,  tření dřívek, neviditelné tetování 

 OZOBOTI  (s držátky na kreslení) - Anička + Sabča 
 Anotace  :  Může  být  robot  umělcem?  Propojte  své  umělecké  nadání  s  digitálními  nástroji  a  postupy 
 uplatňovanými  v  IT.  Společně  se  zamyslíme  nad  využitím  digitálních  dat  ve  výtvarné  tvorbě  a 
 pomocí jednoduchého triku naučíme robota kreslit. 
 Pomůcky  :  5x  ozobot  (minimálně  dva  v  nabíječce),  3  x  držátka  na  fixu,  fixy,  dráhy  pro  ozoboty, 
 pauzovací papír, tablet + nabíječka 

 ODSTŘEDIVKY  (chromatografické kytičky) - Alenka 
 Anotace  :  Pomocí  3D  tisku  je  možné  vytvořit  i  jednoduchá  funkční  zařízení,  jako  je  například 
 odstředivka  nebo  jiné  drobné  přístroje,  které  lze  následně  využít  k  aktivitám  ve  výuce.  Ukážeme  si 
 jak  vytištěná  odstředivka  funguje  a  na  jednoduchých  experimentech  si  ukážeme,  jak  a  kde  všude 
 může toto zařízení najít své uplatnění v rámci výuky přírodovědných předmětů. 
 Pomůcky  : 2x odstředivka, fixy, voda, pasteurky, kádinky,  kolečka z filtračního papíru, 

 ELEKTROCHEMICKÉ POKUSY  - Zuzka 
 Anotace  :  Chemické  reakce  rozpohybované  elektrickým  proudem,  nebo  zpívající  nádoby  s  vodou. 
 To  vše  se  skrývá  pod  pojmem  elektrochemie.  Záludné  a  komplexní  téma,  které  dokáže  potrápit  i 
 zkušené  chemiky.  Pomocí  jednoduchých  chemických  experimentů  je  však  možné  nahlédnout  pod 
 povrch principu elektrolýzy či galvanického článku. 
 Pomůcky  : Makey Makey, tablet, drátky, skleněné nádoby 

 | pasivní | 

 GLOBY/BIOMY -  (globus biomů) 
 Anotace  :  Biomy světa patří mezi nejobtížnější témata  v zeměpisu. Tvorba glóbu biomů vám 
 výrazně pomůže s lokalizací a odlišením jednotlivých biomů na světě. 

 VÝROBKY Z DÍLNY  (kreslící robot, zoetrop, logik, hlavolam)  - Sabča 
 Anotace  :  Symbióza  vědy  a  kreativity.  Místo,  kde  hravě  propojujeme  vědecké  disciplíny  s 
 praktickou činností a podporujeme rozvoj STEAM aktivit. Představujeme vám naši kreativní dílnu. 
 Pomůcky  : logik, hlavolam, zoetrop, drawbot, svítící  houba 

 VÝROBKY 3D TISK  (sextant, dalekohled, reliéfní mapa)  - Anička + Sabča 



 Anotace  :  Tiskárnu  zná  přece  každý.  Dokument  z  počítače  jedním  kliknutím  přeneseme  na  2D 
 plochu  papíru.  Ovšem  slyšeli  jste  už  o  3D  tiskárně?  Naše  3D  tiskárny  nepoužívají  papír,  ale  různé 
 polymerní  látky,  které  souhrnně  můžeme  nazvat  plasty.  Netiskneme  však  dokumenty,  ale 
 nejrůznější věcí od hraček a klíčenek, přes vzdělávací pomůcky až po vesmírné rakety. 
 Pomůcky  : sextant, dalekohled, reliéfní mapa 


