Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ je určen pro děti z 1. stupně ZŠ a seznamuje žáky s vědními
obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To
vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky
vyzkoušet v praxi (za využití různých experimentů). Kroužek probíhá jednou týdně, vždy v
délce 60 minut. Konal by se přímo v prostorách ZŠ Sušilova ve školním roce 2016/2017 od
konce září a to každý čtvrtek od 13:00. Cena za 1 pololetí (14 lekcí) je 1200,- Kč. Přihlášení
probíhá od začátku června 2016 na stránkách vedanasbavi.cz
Kontakt:
Markéta Červková
www.vedanasbavi.cz
mcervkova@vedanasbavi.cz
+420 775 733 220
VĚDA NÁS BAVÍ o.p.s.
Cejl 72/58
602 00 Brno
Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ je určen pro děti z 1. stupně ZŠ a seznamuje žáky s vědními
obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To
vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky
vyzkoušet v praxi (za využití různých experimentů). Kroužek probíhá jednou týdně, vždy v
délce 60 minut. Konal by se přímo v prostorách ZŠ Slovákova ve školním roce 2016/2017 od
konce září a to každý čtvrtek od 14:30. Cena za 1 pololetí (14 lekcí) je 1200,- Kč. Přihlášení
probíhá od začátku června 2016 na stránkách vedanasbavi.cz
Kontakt:
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Kroužek VĚDA NÁS BAVÍ je určen pro děti z 1. stupně ZŠ a seznamuje žáky s vědními
obory jako je chemie, fyzika, biologie, vědy o Zemi, kosmické vědy a aplikované vědy. To
vše interaktivním a zábavným způsobem, v rámci kterého si děti mohou vědecké poznatky
vyzkoušet v praxi (za využití různých experimentů). Kroužek probíhá jednou týdně, vždy v
délce 60 minut. Konal by se přímo v prostorách ZŠ nám. 9. května ve školním roce 2016/2017
od konce září a to každou středu od 13:00. Cena za 1 pololetí (14 lekcí) je 1200,- Kč.
Přihlášení probíhá od začátku června 2016 na stránkách vedanasbavi.cz
Kontakt:
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